
RINGEN
MAGASIN FOR RINGSHAUG OG GÅRDBO VEL 2/2018

MAGASIN 
TIL DEG SOM BOR PÅ GÅRDBO OG RINGSHAUGStore planer for 

Ringshaugodden

MARKEDSDAG PÅ

Leikvin



2 RINGEN 2/2018

INNHOLD
Nr 2/2018

2  Leder: Vår tur?

4  Hopp i havet

8  Store planer for Ringshaugodden

12  Barna styrte butikken

14  Årets morsomste dugnad

16  Surt og søtt

18  Vallø saltverk

20  Ny kommuneplan

24  Ringshaug på 60-tallet:  

 Flytting 

35  Annonsepriser

Velforeningen har lagt mye arbeid i å tilrettelegge for akti
vitet i nærområdet vårt de siste årene. Vi har skaffet tippe
midler, fått støtte fra ulike stiftelser, sørget for moms
refusjoner med mer. Alt arbeidet har gjort oss i stand til å 
gjennomføre store investeringer på Leikvin og på Rings
haugstranda som kommer hele Ringshaug og Gårdbo (og 
resten av Tønsberg) til gode, uten at det gjør store innhogg 
i økonomien vår. Siste skudd på stammen er den nye multi
court'en på Leikvin, som i skrivende stund er i ferd med å 
bli ferdigstilt, takket være arbeidsinnsats fra kommunens 
side. Her vil det være muligheter for badminton, basket, 
bandy – eller å leke sisten, for den saks skyld. Om vinteren 
vil det være mulig å bruke den som skøytebane. 

Samtidig har vi sett at kommunen selv har investert i 
lignende tiltak andre steder. Mye den samme typen tiltak 
som vi har fått til. Innimellom har vi spurt oss om vi gjør 
oss selv en bjørnetjeneste – om kommunen prioriterer in
vesteringer i andre områder enn vårt, siden vi likevel ord
ner oss på egen hånd. For det er velforeningen som har ord
net finansieringen til multicourt, ballbinge, leke apparater, 
treningspark med mer. 

Men nå ser det ut til at det kan være vår tur. Kommu
nen arbeider med planer for å ruste opp Ringshaug odden. 
Det er flere år siden det ble satt av midler over kommunens 
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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! 

VÅR TUR? 
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VÅR TUR? 
budsjett, men det har tatt tid før noe har skjedd. I mellomtiden har 
det blitt diskutert hva som skal gjøres – planen var i første omgang 
å lage en slags varmestue for isbaderne, mens vi fra velforeningens 
side ivret for et stupetårn – samtidig som vi ser at det er behov for 
vedlikehold av det som allerede finnes der. 

Nå er planleggingen i gang, og allerede før neste bade sesong kan 
det hende at Ringshaugodden vil ha fått et solid løft. Det mest synli
ge tiltaket vil være en «padlehuk», et åpent bygg som vil inngå i Pad
leled Vestfold, helt ytterst på odden. Har vil både padlere, badende 
og gående kunne sette seg i en solvegg og nyte utsikten, eller ta seg 
en rast under tak. 

I tillegg vil det bli gjennomført sårt tiltrengt vedlikehold – og 
kanskje en utvidelse – av bademoloen på øst siden av odden. Denne 
er så nedslitt at armeringsjernet stikker ut flere steder. Og kanskje – 
hvis dybdemålingene som velforeningen gjennomførte for noen år 
siden stemmer – så vil det også bli bygget stupetårn. 

Hvis alt går etter planen, vil byggesøknader osv. være på plass 
rundt nyttår, slik at byggearbeidene kan starte til våren og være fer
dig før badesesongen. Da håper vi at kommunen også benytter an
ledningen til å gjennomføre sårt tiltrengt vedlikehold på den store 
moloen og på muren langs gressbakken. Når det gjelder sistnevnte, 
så har styret foreslått – i høringen om ny kommuneplan – at deler 
av denne muren rives, slik at sandstranden innerst ved moloen kan 
utvides bort til badetrappa ved gressbakken. Muren holder på å falle 

fra hverandre, så noe må uansett gjøres med den snart – så hvorfor 
ikke bare fjerne noe av den, og jevne ut bakken bak? Da kan vi få en 
70 meter lang ny, sydvendt sandstrand på odden! 

Du kan lese om alle planene lenger bak i bladet – og ikke minst 
om de ulike forslagene til plassering av ny Ringshaug barneskole, 
og hvor velforeningen mener at den bør ligge. Du kan også lese om 
noen av arrangementene våre, som den årlige sankthansfeiringen 
og markedsdagen på Leikvin. Alt gjøres på dugnad. 

Du kan selvsagt være med på å påvirke. Ved å være medlem i 
velforeningen støtter du arbeid for å fremme trivsel i ditt eget nær
miljø, og du får stemmerett på generalforsamlingen i april. Vi jobber 
for ditt nærmiljø! 

Dag Olav Høgvold
Redaktør

Styremedlem for Ringshaug og Gårdbo vel
dohogvold@gmail.com 
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HOPP  
I HAVET!

va er disse til? 
Trampolinen er nesten ferdig montert, ryggene er 
svette og enkelte begynner å bli lyserøde i huden. Men 

nå har Harald funnet noen grønne gummihylser nederst i esken. 
Vi leter i bruksanvisningen. Ingen tegning, ikke et ord om gummi
hylser. Arbeidet stanser opp. Tanken på å begynne å demontere 
noe frister lite. – De skulle sikkert vært montert på den store stål
ringen, sier Øyvind. Men trampolineduken er allerede montert på 
den nevnte stålringen, og stålringen er igjen knyttet med doble og 
triple knuter til den store pølsa som skal holde hele byggverket fly
tende. Alt må demonteres hvis vi skal få på hylsene. Stillhet. Alle ser 
på hverandre. Trampolinen ligger allerede og dupper i vannet. 

– Næhh, det går sikkert bra uten. Hadde de vært viktige, så had
de det stått i bruksanvisningen, sier Øyvind. Vi andre nikker raskt. 
Godt resonnert. Dermed festes de siste stroppene, og ved hjelp av 
en skokk overivrige unger og to tilfeldig forbipasserende padlere blir 
seks meter trampoline tauet på plass, helt ute ved moloen. Det tar 
ikke lang tid før den er full av unger. 

Én uke går, og det begynner å ane oss at ikke alt er helt som det 
skal være. Polstringen som beskytter mot fjærene er nær ved å blåse 
til havs, og stålringen som fjærene er festet i er blitt ganske slarkete.  
Det er ikke annet å gjøre; trampolinen må inn. Den taues inn til 
land, og del for del demonteres den helt til vi kan få tredd på de 
grønne gummihylsene. De skal beskytte mot slitasje, forklarte leve
randøren da vi ringte. Altså en fordel å få dem på. 

-H
En varm maidag i 2018: Styret i Rings-
haug og Gårdbo vel har dugnad for å  
få montert og satt ut en seks meter  
bred vanntrampoline. Det skal vise  
seg å by på en del utfordringer.    

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



RINGEN 2/2018 5

Men vi står ikke alene og jobber. Selv i demontert tilstand, og 
oppe på land, er trampolinen som en magnet for unger. 

– Kan vi hoppe på den nå? spør en gutt. Kanskje 10–12 år. 
– Nei, nå ligger den jo på land, svarer Halvor, opptatt med å skru 

sammen stålringen. 
– Jammen, vi kan hoppe på gummiringen i vannet, prøver 

 gutten seg. 
– Nei, dere må vente! Vi er snart ferdige.
Imens har tre–fire andre unger begynt å leke med gummiringen. 

De klatrer over, sklir ned på hver side, og begynner å dytte den hit og 
dit i vannet. 

– Hei, dere må stoppe! Dere kan ikke leke med den der nå! roper 
vi. De går, tydelig misfornøyd og utålmodige. 

– Hvor lenge er snart? spør gutten. 
– Kanskje en time. 
– En time!? 
– Ja, eller en halvtime da. Jeg vet ikke. 
– En halvtime!? Ikke før? 
– Nei. Jo. Jeg vet ikke. Dere får vente… Hei dere! 
Noen andre unger har begynt å klatre på gummiringen. – Ikke 

hopp på den nå, dere må vente til vi er ferdige! roper Halvor. 
– Jammen, kan vi klatre på den? roper de. 
– Nei, ikke hoppe! 
– Vi hopper ikke, vi klatrer! 
– Nei, dere må vente! 
Vi ser på hverandre. Det har holdt på slik en stund nå. Ikke før 

har vi fått noen unger vekk, så kommer noen andre til. – Jaja, smi
ler vi til hverandre før vi fortsetter jobben. – Bra at den er populær i 
hvert fall, den kostet jo litt… 

– Skal den ut i vannet? – Hvorfor må dere ta den fra hverandre? 
– Skal den ut igjen? – Blir dere ferdige i dag? Spørsmål fra ungene 
hagler mens svetten siler. Vi prøver å svare vennlig, men bestemt 
tilbake. Kanskje litt mer bestemt enn vennlig. Etter hvert bare 
 bestemt. Og innimellom ser vi oss omkring, hvor er foreldrene, 
 egentlig…? 

Men til slutt har vi kommet så langt at vi kan montere alt 
sammen igjen. Det tar lenger tid enn strengt tatt nødvendig. Mange 
barn som vil «hjelpe til». 

Etter hvert får vi organisert dem litt. Noen hjelper til å holde 
den på plass i vannet. Noen sier fra til andre barn at det ikke går an å 
hoppe ennå. Og noen forsøker seg likevel. – Nei, ned fra trampolina, 
kommanderer vi hver gang noen prøver seg. De er som fluer. 

Omsider er alt festet. Trampolinen skal ut. Vi tar kommandoen. 
– Dere tre, gå på den siden! Dere fire, gå på den andre siden! Hold 
den stille, vi må feste slepetauet først! 

Så setter Halvor seg opp i kajakken, padler foran og setter kursen 
mot enden av moloen, med trampoline og et sted mellom 10 og 15 
barn på slep. Sorry, foreldre, vi teller dem ikke, om dere skulle tro det. 

Ut på dypere vann, etter hvert begynner det å bli flere barn som 
henger i trampolina, enn som faktisk hjelper til med å dytte. Så vi 
kommanderer alle av, og manøvrerer det siste stykket på egenhånd. 

Først når vi kommer til enden av moloen, merker vi hvor mye 
det har blåst opp. Og at bølgene blir deretter. Men vi kommer oss 
etter hvert ut til blåsa som er festet til tauene. Nå gjelder det bare 
å få festet den. Bare Halvor og meg igjen nå. Halvor i kajakk, jeg på 
svøm. Og en trampoline som allerede er på full fart innover med 
bølgene og vinden. Tauet har løsnet. 

Halvor setter etter den i kajakken og jeg blir igjen ved blåsa. Ser 
at han kommer halvveis inn mot sandstranda før han får festet tau
et på nytt og begynner på tilbaketuren. Det går sakte. Veldig sakte. 
Hvor er egentlig alle ungene når man trenger litt drahjelp? 

«Hvor er egentlig 
alle ungene når man 
trenger litt drahjelp?»
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Men noen større ungdommer kommer etter hvert til og hjelper 
med å dytte til vannet blir for dypt. Til slutt får Halvor dratt den så 
langt at jeg kan få tak i slepetauet. Min tur nå, jeg må bare dra tram
polinen mot meg uten å slippe tak i blåsa som jeg holder mellom 
knærne. 

Naturkreftene fungerer omtrent slik: En blåse festet med tau til 
tunge moringer på bunnen, og en trampoline i kraftig vind som drar 
i motsatt retning. Summen av alle kreftene innebærer at jeg snart 
er halvannen meter under vann med to stramme tau som trekker i 
hver sin retning, ute av stand til å gjøre noe som helst. 

Jeg må slippe opp for å komme meg opp. Svelger ikke så rent 
lite saltvann mens jeg på ny bukserer blåsa på plass mellom knærne 
og begynner å dra i slepetauet igjen. Litt av en øvelse: Trampoline i 
motvind, under vann. Men til slutt har jeg dratt den så langt at jeg 
kan slippe meg opp til overflaten og huke tak i håndtaket på siden av 
trampolinen før den driver avgårde igjen, samtidig som jeg svelger 
et par desiliter vann til. Jeg trekker den enda litt nærmere. 

Nå gjenstår bare å dukke under og feste den. Jeg trekker pusten, 
kommer meg under trampolinen, kommer meg opp igjen på inn
siden av gummiringen og tvinner tauet med blåsa fort et par–tre 
ganger rundt et av festetauene. Yess!

Jeg hoster ut enda litt saltvann, hiver etter pusten et par ganger, 
snur meg og får se… hva i all verden!!? 

Der henger han, en guttunge på 13–14 år. Han holder seg fast i 
stålringen. – Øh, hva gjør du her? spør jeg. 

– Jeg prøver å få ned stigen, forklarer han. 
– Stigen?? Du kan ikke gå opp på trampolina nå!! 
– Hvorfor ikke? 
– Vi har jo ikke fått festet den ennå! 
– Å, må den festes? 
– Ja, det må den. Du kan ikke være her nå. Du må svømme i land. 
– Svømme? 
– Ja, svømme. Har du vært med hele veien ut? 
– Hele veien? 
– Ja, helt siden vi var ved land? 
– Er vi ikke ved land? 

– Nei, vi er ute ved moloen. Kan du svømme? 
– Ja, joda. 
– Kan du dykke da? 
– Dykke? 
– Ja, du må jo dykke for å komme deg ut! 
– Å? Ja, jo. Jeg kan dykke. 
– Da må du gjøre det. Nå. 
– Åja. Okei da. 
Og så forsvinner han. Samtidig som jeg ser at noen er på vei inn 

under trampolinen. Er det mulig!? 
Men heldigvis er det Halvor. Medbringende knipetang for å skru 

til festene. Jeg holder meg fast i et av taufestene mens han får koblet 
sammen festetau og fortøyninger. Til slutt kan vi begge dukke 
 under og svømme ut. Lenge før jeg er på stigen til moloen er tram
polinen fylt opp av 15–20 unger. 

Jeg klatrer opp stigen på moloen, stopper på toppen og hiver 
 etter pusten. Dugnaden er over. For denne gang.   ✤

POPPIS:  Mye strev til 
tross, vanntrampolinen 
har vært et populært inn
slag på Ringshaugstranda 
i sommer. 

«Litt av en øvelse:  
Trampoline i motvind,  
under vann.»

DAG OLAV HØGVOLD
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Padlehuk, stupetårn og bademolo er noen av  
planene for videreutvikling av Ringshaugodden.    
T E K S T O G F O T O DAG OL AV HØ G VOL D 

Store planer for 
Ringshaugodden

VÆRHARDT: Padlehuken vil 
ligne på denne modellen. Den vil 
ha front mot sjøen, og rikelig med 
levegger mot vinden. 
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n dag sent i april tuslet en flokk mennesker utover mot Rings
haugodden. Tønsberg kommune hadde invitert til befaring 
for å se på hvilke muligheter som finnes for å tilrettelegge 

området bedre for sommerbadere, vinterbadere, padlere og turgå
ere. Med på befaringen var blant annet folk fra fylkesmannen, fyl
keskommunen, Padleled Vestfold, Biotope arkitekter, rådgivnings
firmaer, representanter for isbaderne og styret for Ringshaug og 
Gårdbo vel.

Magnus Ciril Martin, virksomhetsleder for kultur, idrett og 
folkehelse i Tønsberg kommune, klatrer opp på en stein ytterst på 
odden.  Dette er et av de aller mest populære og mest brukte ut
fartsmålene i kommunen, forteller han til de frammøtte. – Stranda 
brukes til bading gjennom hele året, til turer, fisking, padling og an
nen rekreasjon. Men området er utsatt for vær og vind, sier han og 
peker ned mot bademoloen. Den har sett sine bedre dager, nedslitt 
som den er. Derfor er det på tide å gjøre noe. Og kommunen har sto
re planer. 

PADLEHUK
Det første som står på agendaen for befaringen, er en såkalt padle
huk; et bygg som skal inngå i Padleled Vestfold, som åpnet 26. juni. 
Langs hele Vestfold kysten er det oppført slike padlehuker. Noen er 
beregnet på enkel overnatting, andre på kortere hvilepauser og ras
ting. Her på Ringshaugodden er det sistnevnte som er aktuelt, og 
arkitektfirmaet som har tegnet padlehukene – Bio tope arkitekter – 
har tatt med seg tre ulike modeller i forskjellig størrelse. Forsamlin
gen fatter ganske raskt interesse for den største modellen. 

– Denne modellen har den fordelen at den gir mange mulig
heter for le mot vinden, forteller arkitekt Tormod Amundsen fra 
Biotope arkitekter. Modellen har ingen lukkede rom, men en roms
lig spiseplass under tak, og med kroker og hjørner slik at det alltid vil 
være minst ett lunt sted å sitte, uansett vær. 

– Modellen som er tenkt på Ringshaugodden vil nok ligne på 
denne, forteller han. – Den vil gi både padlere og turgåere tilgang 
til en lun spiseplass, samtidig som det blir en flott utsiktsplass foran 
mot moloen og sjøen. Det er Biotope som har tegnet alle modellene 

E

«Padlehuken vil gi både  
padlere og turgåere tilgang til 

en lun spiseplass, samtidig som 
det blir en flott utsiktsplass  

foran mot moloen og sjøen.»

TORMOD AMUNDSEN
ARKITEKT,  BIOTOPE ARKITEKTER

til de forskjellige padlehukene, mens lokale entreprenører gjør byg
gearbeidene. – De er ganske enkle å sette opp, når først byggetilla
telse er gitt, forteller han. 

Magnus Ciril Martin forteller at planleggingen fra kommunens 
side allerede er i gang, og at målet er å få ferdigbehandlet byggesøk
naden innen nyttår. Innen den tid må saken også innom Fylkesman
nen. – Får vi byggesøknaden igjennom på nyåret, så kan byggearbei
det starte til våren. Da vil den være på plass før badesesongen starter 
i 2019, sier Martin, og legger til at det allerede er bevilget penger 
over langtidsbudsjettet til kommunen. 

BADEMOLO
I budsjettet ligger også midler til å rehabilitere bademoloen, det vil 
si den lille moloen på utsiden av odden. Denne har blitt svært neds
litt, med ødelagt betong og armeringsjern som stikker ut. – Vi ser 
på ulike løsninger for denne, forteller Magnus Ciril Martin. – Enten 
å forlenge den rett utover til dypere vann, eller lage en vinkel ute i 
vannet slik at det blir roligere vann på innsiden av denne. Her ten
ker vi universell utforming – det skal bli bedre muligheter for rulle
stolbrukere til å bade, sier han. Også her er målet å få byggearbeide
ne unnagjort før sommeren 2019. 

– Rambøll jobber nå med ulike forslag, hvor de ser på både pad
lehuk, bademolo og eventuelt stupetårn i sammenheng, forteller 
Martin. I løpet av høsten blir det en høringsrunde der blant annet 
velforeningen vil få mulighet til å gi sine innspill. – Det er viktig at 
vi spiller på lag med lokalmiljøet, og velforeningen vil derfor få være 
med på å avgjøre hvordan sluttresultatet skal bli, understreker han. 

STUPETÅRN
En joker i det hele, er om det blir stupetårn eller ikke. For noen år 
siden kartla styret for Ringshaug og Gårdbo vel sjøbunnen, og fant 
ut at det dypeste stedet med tanke på stupetårn, er et område på ut
siden av den store moloen. 

– Vi har kontrollmålt det området dere fant, og det stemmer at 
det er ca. 4 meter dypt der. Men vi er likevel usikre på om det er dypt 
nok med tanke på stupetårn. Det er store forskjeller på lavvann og 



RINGEN 2/2018 11

BEFARING:  Folk fra 
fylkesmannen, fylkes
kommunen, Padleled Vest
fold, Biotope arkitekter, 
Rambøll, representanter 
for isbaderne og styret for 
Ringshaug og Gårdbo vel 
deltok på befaringen med 
kommunen. 

MODELL:  Arkitekt Tormod Amundsen 
fra Biotope arkitekter viser fram en modell 
av en av de største padlehukene. Den som 
er tenkt på Ringshaug vil ligne på denne. 

DISKUSJON: Oddbjørn Myhren fra 
Bydrift, Magnus Ciril Magnus fra Kultur, 
idrett og folkehelse, og Tormod Amundsen 
fra Biotope arkitekter, diskuterer ut
forming og plassering av padlehuken.  

høyvann, og vi må være sikre på at det er trygt også ved lavvann, sier 
Markus. Et alternativ kan være å forlenge bademoloen så langt ut 
at det blir dypt nok, men målingene fra velforeningens side viste at 
man da må veldig langt ut. – Men dette finner vi ut av i løpet av plan
leggingsprosessen, sier Martin. 

NORGES FINESTE STRAND?
Det blir med andre ord spennende å følge med på hva som skjer i 
løpet av høsten og vinteren. Ringshaugodden kan allerede til neste 
sommer ha fått et skikkelig løft. Hvis kommunen i tillegg klarer å 
koordinere arbeidet med sårt tiltrengt vedlikehold, blant annet av 
den store moloen og muren langs gressbakken, så skulle det ligge 
godt til rette for at vi snart har Norges fineste strand!   ✤
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LEGOPOSER: Rebecka og Anders  
selger lego – til kilopris!  

BARNA 
STYRTE  
BUTIKKEN

est gikk det nok unna av kaker, kaffe og saft. 
Mange hadde fulgt oppfordringen om å ta 
med noe å spise eller drikke og selge dette, og 

med et så rikelig utvalg var det nok mange som benyttet 
anledningen til å ta seg litt ekstra tid i sola. 

Nytt av året var det at Kiwi Gauterød stilte opp med 
eget hoppe slott, fotballmål med premier, og gratis frukt 
til barna. Dette ble svært populært, og til tider var det 
kø av de som ville prøve å sparke ball eller hoppe i hop
peslottet. 

Barna fikk selvsagt bestemme prisen på det som ble 
solgt, og  flere ble etter hvert gode til å prute – og ikke 
minst til å bytte. For her er nemlig bytteøkonomi også 
en mulighet. 

For noen ble resultatet av dagen litt ekstra lomme
penger, mens andre kom hjem med mer enn de hadde 
tatt med seg hjemmefra!  ✤ 

MDen årlige markedsdagen på 
Leikvin gikk av stabelen lørdag 
1. september. Et par hundre var 
innom for å kjøpe eller selge 
brukte leker, klær og utstyr. Og  
det var barna som styrte butikken. 

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

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



FOLKSOMT: Leikvin myldret av 
store og små som ville kjøpe og selge 
leker, bøker, kaker og annet moro.   

KLAR: Jonathan er klar til å åpne 
butikken sin. Han selger blant annet 
bøker og spill.    

KREMMERSPIRE:  Kristoffer har 
pengeskrinet klart, og selger både 

bamser, en brannbil og andre leker. 

HOPPESLOTT: Marita Hjellnes hadde 
ordnet hoppeslott og fotballmål fra Kiwi 

Gauterød – og delte ut gratis frukt. 

LEIKVIN: Markedet på Leikvin  
er blitt en årlig tradisjon. 

RINGEN 2/2018 13
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e seneste årene har Romeo & Klive spilt musikk 
fra scenen, der barna får lov å komme opp på sce
nen og synge, deretter hyggelig musikk med co

verlåter. Et arrangement som normalt er ferdig kl. 23.00. 
Alt var bestilt og klart for årets feiring som attpåtil kom på 
en lørdag i 2018. 

Men så kom tørken. Det ble til og med forbudt å ten
ne engangsgriller i hele fylket på grunn av skogbrann
faren. Styret i vellet ble urolige, og det ble satt i stand et 
tankeverksted. Hva kan vi gjøre alternativt på stranda? 
Musikken var i boks, men vi måtte forsøke å finne på et 
alternativ til bålet. 

Vi bruker Facebook aktivt, og der kom det flere kreati
ve forslag. Et av de var å legge bålet på en flåte. Svenskene 
har gjort dette tidligere, ble det fortalt. Men kunne vel
let kjøpe en flåte som tåler et bål som genererer mer enn 
1000 grader? Eller skulle styret påta seg å bygge en slik 
flåte? Dårlig tid, og store kostnader knyttet til forslaget 
medførte at dette ble skrinlagt. Så var forslaget å lage kino 
på stranda. Vi kontaktet Kilden Kino, og de responder
te positivt. Dette var mulig å gjennomføre på alle måter, 
men det var dyrt. Og ville det bli mørkt nok til å kunne 
vise film, på den lyseste dagen i året? 

ÅRETS  
MORSOMSTE 
DUGNAD

Sankthans er et flott og tradisjonsrikt 
arrangement på Ringshaugstranda. I mer 
enn 50 år har det vært tradisjoner med 
bål og fest på stranda, og opp mot 2000 
mennesker velger å ta feiringen sin her. 
T E K S T O G F O T O ØY V I N D F J E L D

D Men så fikk vi noen etterlengtede regnbyger, og ons
dag 20. juni fikk vi avgjørelsen fra Vestfold Interkommu
nale Brannvesen. Vi kunne likevel fyre bål! Nå måtte vi 
jobbe hardt, for vi hadde i realiteten bare tre dager på oss. 
Kommunen ble kontaktet for å få graving, Facebook ble 
brukt for å fortelle at folk nå kunne levere trevirke til bå
let, men dette var ikke nok. Det kom for lite, og vi hadde 
dårlig tid. Da fikk vi avtale med NRK radio, og det ble av
holdt intervju der vi etterlyste mer trevirke til bålet. 

NRK TV Vestfold kom også på banen. Fredag 22. juni 
ble det filming og intervju med vellets formann Halv
or Toreskaas sammen med byens brannmester Per Olav 
Pettersen. Samlet innsats fra alle førte til at vi fikk skrapt 
sammen nok materialer, slik at det også i 2018 ble et fint 
arrangement, og et flott bål, selv om det ikke ble satt noen 
nye rekorder med tanke på størrelse i år. 

Nøyaktig kl. 22.00 var vellets styre ferdig med forbe
redelsene, og vi kunne tenne bålet på en sikker og forsvar
lig måte. Årets morsomste dugnad var nok en gang gjen
nomført til glede for alle frammøtte!   ✤
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FOLKSOMT:  Som vanlig var et par tusen mennesker møtt opp for å 
feire Sankthans på Ringshaugstranda.

MEDIA:NRK laget både radio og 
TVinnslag om sankthansbålet 
på Ringshaugstranda. Her er det 
styreleder Halvor Toreskaas som 
etterlyser mer trevirke til bålet. 

«Nå måtte vi jobbe 
hardt, for vi hadde 
i realiteten bare tre 
dager på oss.»

ØYVIND FJELD

BÅLET GJENNOM  
TIDENE

Tone M. Nordmark Sudenius har vokst opp  
på Ringshaug. Hun forteller: 

«Noen mener at det alltid har vært bål i en eller 
annen form - skrotbål uten at noen administrerer. 
Min pappa, Ragnar Adler Nordmark , laget bål fra 
midten av 1950 og fram til 1968. Velforeningen lå 
død fra 1969 fram til 1984 da Lorang Christensen 
startet den opp igjen. Jeg er usikker på om det 
var bål i den perioden. Jeg husker ikke om det var 
Lorang og eller ny leder, Lars Endresen, som fikk i 
gang sankthansbålet igjen. Men siden den gang 
har det vært bål hvert år i velforeningens regi - og 
vi har hatt tillatelse alle ganger.» 
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SURT&SØTT
Har du tips om ting vi burde skrive om? Ideer til reportasjer? Fine bilder? Tips tas imot med takk på facebook.com/RGVel

RINGSHAUG  
OG GÅRDBO 
VEL (RGV)

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

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

• Sankthans på Ringshaugstranden
• Markedsdag på Leikvin
• Dugnader

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

• Trafikksikkerhet
• Bevare og videreutvikle Ringshaugstranden
• Ringen – magasin for Ringshaug og Gårdbo
• Videreutvikling av Leikvin
• Velforeningen avholder generalforsamling i april 

hvert år. 

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

STADIG FLERE
GRASROTGIVERE
Spiller du hos Norsk Tipping? Visste du at du da har mulighet til å la litt av 
innsatsen din gå til Ringshaug og Gårdbo vel? Fra starten i 2015, da 11 givere 
samlet gav 590 kroner, har antall givere gått jevnt og trutt oppover – til nær-
mere 60 i 2018. Totalt har innsatsen fra disse gitt ca. 15.000 kroner ekstra til 
velforeningen hittil i år! Pengene brukes selvsagt til tiltak i nærområdet – for 
eksempel til innkjøp av vanntrampoline. 

Vil du også bidra? Du kan bli grasrotgiver hos kommisjonæren, via mobilen, 
på Norsk Tipping sine nettsider – eller send SMS Grasrotandelen 996287432 
til 2020. 

RINGSHAUG OG GÅRDBO

KALENDER 

• Lørdag 17 november: Julemarked på  
Furustrand kl. 11.00

• Søndager kl. 12–15 frem til desember:  
Museet på Vallø er åpent. Ved Vallø og 
omegn historielag. 



RINGEN 2/2018 17

Eplehage- 
fortetting 
Tønsberg kommune har laget en 
egen fortettingsstrategi i forbindelse 
med ny kommuneplan. Denne skal 
legge til rette for bedre utvikling av 
eksisterende boligbebyggelse. I 
strategien trekkes fram flere områder 
hvor kommunen mener at det har 
vært uheldig fortetting, blant annet 
Husvik, Ringshaug og Presterød. 
Såkalt «eplehagefortetting» kan være 
problematisk fordi det fører til at det 
blir trangere mellom husene, mindre 
grønne områder til lek- og uteopp-
hold, mindre privatliv og flere avkjørs-
ler/parkeringsareal. Styret er positive 
til at kommunen nå lager en strategi 
for denne typen fortetting.  

Blått flagg til Skallevold?
Ringshaugstranda har lenge vært den eneste stranda 
i Vestfold med blått flagg, det vil si at den tilfredsstiller 
strenge, internasjonale krav til miljø, vannkvalitet, sik-
kerhet og informasjon. Det er en høyttravende aner-
kjennelse som bare gis til de aller fineste strendene og 
badeplassene. 

Nå kan det hende at Ringshaugstranda får selskap av 
én strand til, og vi skal ikke lenger enn til nabostranda. 
Skallevold vel ønsker nemlig at Skallevoldstranda skal 
bli sertifisert med blått flagg. 

Magnus Ciril Martin, virksomhetsleder for kultur, idrett 
og folkehelse i Tønsberg kommune, er kjent med 
planene. – Det kreves en del tiltak for å få det til, blant 
annet med tanke på sikkerhet og 
informasjon sier han. Men 
utelukker ikke at det blå 
flagget også snart kan 
vaie på Skallevold. 

Styret i Ringshaug 
og Gårdbo vel er 
selvsagt positive, 
og ønsker Skalle-
vold vel lykke til 
med arbeidet!

LASKENSKOGEN
– DIN NÆRMESTE VILLMARK

Vil du ut på tur, så har du flere muligheter i ditt nærområde 
enn kyststien og Ringshaugstranda. I skogen bak Ringshaug 
Ungdomsskole er det fine turstier. Skogen dekker området 
mellom ungdomsskolen, Lasken, Åsgårdstrandveien og 
Ilebrekke. En gjeng lokale ildsjeler har lagt ned mye arbeid 
i å rydde stiene, bygge bruer og klopper. Det er merket blå 
løype blant annet fra Lasken og ungdomsskolen, følger du 
denne kan du gå en fin runde som også går videre nord fra 
Åsgårdstrandveien ved Ilebrekke. Det er i tillegg mange 
stier som ikke er merket, men vær obs på at noen av dem er 
blindveier! 

Foto: Hans Kristian Karlsen
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MODELL:  En digital modell av hvordan 
saltverket på Vallø så ut i sin storhetstid. 

Bilde fra Vallø og omegn historielag.

STINN BRAKKE: Mange var interesserte  
i å se filmen om Vallø saltverks historie.
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Vallø saltverk

AV ØY V I N D F J E L D

1 7 3 9 – 1 8 6 1

Tirsdag 8. mai inviterte Vallø og omegn historie-
lag til filmvisning på Furustrand camping. Det 
var begrenset med plass opp til 100 personer, 
og det var få ledige seter. Historielaget har brukt 
åtte år på å produsere filmen, som har kostet 
mer enn 500 000 kroner å lage, ved siden av 
utallige dugnadstimer. 

mer enn 100 år var Vallø Saltverk i drift. Saltverket var en av de tre største 
industriarbeidsplassene i Norge på denne tiden. Sølvgruvene på Kongsberg 
og Kobbergruvene på Røros var de to andre. Under lavsesong var det 200 

an satte, og ved høysesong ca. 300 ansatte. Men tar man med seg alle som var 
syssel satt rundt driften av saltverket, så dreier det seg om ca. 1000 mennesker. 
En arbeider ved saltverket kunne ha opptil 80 timers arbeidsuke, og barnearbeid 
forekom også.

På denne tiden var salt uhyre viktig for konservering og oppbevaring av mat. 
Det fantes ikke kjøleskap på denne tiden. Årlig produksjon ved verket var på ca. 
3000 tonn. Det meste ble fraktet bort med skip, men hestetransport var også en 
vesentlig distribusjon. 

I 1861 ble verket lagt ned, og i 1865 brant mesteparten av bygningsmassen ned, 
trolig etter en ildspåsettelse av en yngre dame. Bygningsmassen var enorm, og 
bare graderhusene, som det var to av, var 600 meter lange og 10 meter høye. Det 
ligger i historien at Vallø på denne tiden slåss med Tønsberg om å få bystatus. 

For mer informasjon om saltverket, og hele dets historie, kan du besøke 
historie lagets museum på Vallø, som har åpent hver søndag. Gratis inngang!  ✤ 

I
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NY 
KOMMUNEPLAN
– dette mener Ringshaug og Gårdbo vel
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Y RINGSHAUG BARNESKOLE
Det viktigste i kommuneplanen for vårt område er ny 
Ringshaug barneskole. Det er ønske om å utvide skolen fra 

en 2parallell til en 4parallell skole, det vil si at den skal ha kapasitet 
for inntil fire klasser på hvert trinn. Da trengs det mer plass enn hva 
dagens skole har. I tilknytning til skolen er det tenkt bygget en fler
brukshall. I kommunens utredning om ny skole er det beskrevet fire 
ulike alternativer til plassering, alle i ubebygde LNFområder (land
bruks natur og friluftsområde): 
1. Utvidelse mot øst (på jordet nedenfor skolen)
2. Utvidelse mot vest (i skogen mot Bekketjønnmyra)
3. Nordøst for dagens skole (nedenfor Rønningveien ved  

Rønninglia)
4. Ilebrekke
Av disse ønsker Ringshaug og Gårdbo vel alternativ 2. 

Alternativ 1 er dyrket mark, svært flatt og kan være utsatt for 
flom. Alternativ 3 ligger et stykke unna dagens skole og ungdoms
skolen, og medfører at det blir et nytt område med parkering og inn 
og utkjøring. Alternativ 4 ligger også langt unna dagens skole, og vil 
gi lang skolevei for mange av elevene. Alternativ 2 ligger i skogen ved 
barnehagen/ungdomsskolen på området som i dag hovedsakelig er 
skog, og vil gjøre at barne og ungdomsskolen vil ligge samlet. 

I kommunens utredning konkluderes det med at alternativ 3 
kommer best ut, fordi det vil ligge forholdsvis nært ungdomsskolen, 
ikke berører så stort område dyrket mark, og ikke berører store re
kreasjonsområder. 

Styret for Ringshaug og Gårdbo vel mener imidlertid at alterna
tiv 3 kommer dårlig ut med hensyn til trafikksikkerhet. Med dette 
alternativet vil det bli to områder langs Rønningveien hvor det blir 
mye trafikk om morgenen. I stedet kan man ved alternativ 2 dra nyt
te av å samle barne og ungdomsskolen til ett område og legge bedre 
til rette for trafikkavvikling der. Selv om området vil legge beslag på 
skog med turstier, vil det kun være en liten del av skogen som blir 
berørt, og med en ny flerbrukshall i tilknytning til skolen kan det
te gi et enda bedre frilufts og rekreasjonstilbud til nærmiljøet. Da 
vil skolens arealer og den nye flerbrukshallen fungere som en «inn
gangsport» til skogen innover mot Bekketjønnmyra. 

I kommuneplanens arealdel er det bare område 2 som er avsatt 
til framtidig skole, så forhåpentligvis vil det bli dette alternativet 
som vil leve videre! Samtidig ønsker styret at så mye som mulig av 
skogen blir bevart slik at det kan bli brukt aktivt som en del av sko
lens fri og lekeareal, tilsvarende som skolene på Eik og Teie.

GANG- OG SYKKELVEI
I arealdelen er det tegnet inn gang og sykkelvei langs Ringshaug
veien mot Skallevold. Dette er noe styret fortsatt ønsker at skal bli 
en realitet, og ønsker at kommunen skal prioritere – ikke minst på 

AV DAG OL AV HØ G VOL D

NKommunen har i høst hatt ny 
kommuneplan for 2018–2030 til 
høring. Den skal vedtas i løpet av 
våren. Kommuneplanen er lovpå-
lagt, og styrende for all planleg-
ging i kommunen. Formålet med 
planen er å skape langsiktighet og 
forutsigbarhet i politikk og areal-
bruk for kommunens innbyggere.  
Den inneholder en samfunnsdel 
som gir en overordnet beskrivel-
se av hvilken utvikling kommunen 
ønsker, og en arealdel som viser 
hvordan arealer skal bli brukt til 
boligbygging, næringsutvikling, 
friluftsliv med mer.  
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ALTERNATIVER FOR NY  
RINGSHAUG SKOLE 
1. Utvidelse mot øst (på jordet nedenfor skolen)
2. Utvidelse mot vest (i skogen mot Bekketjønnmyra)
3. Nordøst for dagens skole (nedenfor Rønningveien 

ved Rønninglia)
4. Ilebrekke
Av disse ønsker Ringshaug og Gårdbo vel alternativ 2. 

«Ringshaug og Gårdbo vel 
ønsker bedre sikring – for 
eksempel undergang – i 
krysset Ringshaugveien/
Gårdboveien.»

DAG OLAV HØGVOLD, 
RINGSHAUG OG GÅRDBO VEL

grunnlag av at kommunen ser for seg en så kraftig vekst av 
Ringshaug barneskole. Ringshaug og Gårdbo vel ønsker også 
gang og sykkelvei på den korte veistubben fra Leikvin ned 
til Ringshaugstranden, og bedre sikring – for eksempel un
dergang – i krysset Ringshaugveien/Gårdboveien.

BYGGEGRENSE LANGS SJØ
I kommuneplanen foreslås det noen justeringer av dagens 
byggegrense mot sjø. Den viktigste endringen er ved Molo
veien og Tareveien langs Ringshaugstranden, der bygge
grensen vil følge tomtegrensene langs veien. Dette er i tråd 
med hva velforeningen tidligere har spilt inn til kommunen. 

Velforeningen benyttet også anledningen til å påpeke 
at det er behov for vedlikehold på Ringshaugstranda, og har 
foreslått at deler av muren langs gressbakken, nærmest mo
loen, fjernes og gjøres om til sandstrand.   ✤ 

1
2

3
4
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Styret for Ringshaug og Gårdbo 
vel fortsetter å tilrettelegge for 
aktiviteter i nærmiljøet. Ballbingen 
på Leikvin har i høst fått selskap 
av en «multicourt», finansiert blant 
annet med tippemidler. Dette er 
en bane som kan brukes til mange 
forskjellige typer aktiviteter, som 
bandy, basketball, badminton – el-
ler bare til å løpe rundt og leke i. På 
vinteren vil det være mulig å legge 
skøyteis. Styret håper at dette vil 
bli et populært tilbud til barn (og 
barnslige voksne) i alle aldre!  

Multicourt  
på Leikvin

AV DAG OL AV HØ G VOL D
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J eg ble født 1954 i Tønsberg, hvor jeg bodde et par år. Da ville mor 
og far plutselig flytte til min fars barndomshjem, som var på Bor
re ved Horten. Her ser du et bilde av far og meg, da vi ankom vårt 

nye hjem på Røre i Borre kommune. Her står jeg på lasteplanet – to 
år gammel – med deler av flyttelasset, og smiler som ei sol, til alle de 
fremmøtte. Velkomstkomitéen besto av bestemor og bestefar. Tiden 
og årene gikk, og jeg hadde det som plommen i egget. Tilværelsen 
var bare helt topp! Mor og far var imidlertid av en annen oppfatning, 
for de hadde i lang tid ønsket å kjøpe et hus med sjøutsikt. I lengre 
tid hadde jeg overhørt ekstatiske samtaler mellom dem. De snakket 
ivrig om den flotte utsikten, sjøen og livet på landet. 

I denne epoken av mitt liv, var jeg seks år gammel. En liten gutt 
kanskje, ja, men dog – her var det mye spennende å ta innover seg. 
Det svirret også store ord her som flytting! Her var det utrolig viktig 
å få med seg alle detaljer. Plutselig en dag og helt uventet, så kom far 
hjem med en diger eske. Med verdens største smil overrakte han den
ne til meg. Denne store kartongen hadde en merkelapp hvor det sto: 
«Til den kjekkeste gutten i gata med navn – Frode!» Jeg var bare helt 
over meg av begeistring. Det å kunne motta gaver utenom spesifikke 
anledninger, ja det var jeg ikke bortskjemt med. Jeg pakket opp esken 
og hva får jeg se da? Jo, en splitter ny trehjulssykkel. Denne var rød av 
farge, relativt høy og den hadde langt lasteplan. Flatt ratt som styre, 
og en lang spak til å dra i for å tilte lasteplanet. For å begeistre min far, 
så valgte jeg å fremstå som om jeg var stum av beundring. 

Hvorfor fikk jeg denne? Så vidt meg bekjent så hadde jeg ikke 
fremstått som noe mønsterbarn på lenge. Første gang jeg fikk høre 
det, var når jeg ble født… Uansett, dersom man har litt omløp i skal
len, så var det klart at det lå en baktanke her! Jeg fikk bare ikke tak 
i det der og da. Her følte jeg at jeg måtte gå en runde med meg selv. 

Kunne dette være ei felle, som jeg var i ferd med å gå i? Aha – der har 
vi det! De har sikkert rotta seg sammen, for å klekke ut en plan! Og, 
jeg kan tenke meg at den kunne høres noenlunde slik ut: «Vi kjøper 
en trehjuling til Frode, for da blir han lettere å overtale når vi skal 
flytte»! Det var sikkert det de tenkte! Jeg valgte å ikke avsløre mine 
antagelser på nåværende tidspunkt. Det var en sann fornøyelse for 
meg å se hvordan de oppførte seg, i og med at de mente at de hadde 
klart å manipulere meg. Hele denne prosessen i forkant av gaveover
rekkelsen virket noe suspekt på meg. Jeg tenkte litt frem i tid, og på et 
passende tidspunkt så ville jeg konfrontere dem med dette.

Midt på sommeren – omtrent 14 dager etter at jeg hadde fått 
denne trehjulingen – da sprakk ballongen. Vi satt i sofaen i stua på 
kvelden, og da kom det. Omsider så hadde de funnet noe som de 
mente var ei perle  på et sted som het Ringshaug. Dette stedet hadde 
jeg aldri hørt om, men far kunne fortelle at det var stille og rolig der, 
og som et ekstra pluss, så var det kun 400 meter til sjøen og bade
stranden! Som jeg sa: Hva med det liksom? Jeg kan jo ikke svømme 
engang! Og bade, det kan jeg jo gjøre hjemme! Til stadighet så hiver 
jo mor meg oppi denne sinkbalja – med blandede følelser for meg! 
Hvordan er det på den stranda da? Må sinkbalja være med der også? 
– Nei, sa far – der kan du løpe fritt ut i vannet. Bare leke og kose deg 
sammen med de andre barna. Nå tenker jeg at du gleder deg – eller?  
Hva tror du? Er du helt blåst eller? – tenkte jeg.

Ringshaug har spredt bebyggelse, store grøntarealer, jorder og 
masse skog. Som han sa: Der kan du leke cowboy og indianer. Da 
måtte jeg spørre: Indianere  er det sånne der da? Er ikke de farlige 
da? Far humret litt, når han påpekte at jeg ikke skulle leke med dem, 
men leke at jeg var en av dem! Hm, det må jeg virkelig si – maken til 
humor den mannen har! Denne beslutningen om å flytte ut på landet 

RINGSHAUG PÅ 60-TALLET: 
FLYTTING
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– den ble tatt over mitt hode! Jeg ble ikke en gang spurt! Er ikke det 
ganske dumt da? Rett og slett ufint!

Det gikk en stund – sikkert en veldig lang stund – for jeg ble gan
ske lei av å vente – innen far en dag sa: – Frode, i dag skal vi endelig 
flytte! Gleder du deg? Jeg tenkte for meg selv: – Er du helt dust eller? 
Hva har jeg å se frem til? Masse skog og jorder!? Det har jeg sett før. 
Nei, jeg blir her! Det var min oppriktige mening.

At Ringshaug var et stille og rolig sted den gang, det er helt sik
kert. Det var landet! Med kuer og hester, og med vogner av ulik stan
dard i veibanen – så fortonte dette seg som en ren idyll – for enkelte! 
Men butikker hadde de i hvert fall mange av her. Hver og en av dem 
hadde en diger disk, med en nesten like stor skuff under, på innsi
den. I denne ble det oppbevart en kjempestor bunke med små skrive
bøker, hvor man som kunde kunne handle på krita. På  lille Rings
haug så var det den gang hele 4 kolonialforretninger – og det var bare 
noen hundre meter mellom hver av dem. Her var det  Nordre Rings
haug (Kleppe) Landhandel i krysset Rosenlundveien/Ringshaug
veien. Nede på stranda var det en liten butikk som ble drevet av 
Magda Sørensen, i krysset Neptuns vei 2 og Moloveien. I krysset 
Gårdboveien og Ringshaugveien tronet butikken med navnet Anders 
O. Jahre Landhandleri. På den andre siden av krysset lå Thorsten
sens Bakeri. Her var det bakeriutsalg, og dette lå strategisk til med en 
fabelaktig utsikt over Ringshaug og Oslofjorden. I tillegg så var det 
Ringstrand Kolonial med Ringstrand Delikatesse vegg i vegg, med 
adresse Ringshaugveien. Der kunne du få kjøpt det meste av kortreist 
mat. Fisk fra østbrygga ved Moloen, et og annet kyr fra en av de man
ge bondegårdene i nærområdet. Og egg da – for det var flere hus
stander som hadde ei løs høne eller to gående på tunet! Disse skvatt 
rundt i hytt og pine – og var ikke så nøye med hvor de la eggene! Når 

LITEN KAR: Frode Jørgensen som toåring sammen med sin far. 

BESTIKKELSE? Den mye omtalte sykkelen. 

«At Ringshaug var et 
stille og rolig sted den 
gang, det er helt sikkert. 
Det var landet!»
FRODE JØRGENSEN
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vi som unger fikk anledning til å sanke egg – ja da var det litt stas – for 
i beste fall så kunne jeg tjene en 5øring eller to! Og datidens 5øring 
– den var stor! Du følte deg liksom som en kar, da. Når man hadde 
samlet noen av disse – så var det å sykle i full fart ned til Funkis – i et 
tappert forsøk på å forvalte disse riktig til å gi en megagevinst på den 
store knipsekassa der. Denne sto på venstre side av inngangsdøren – 
sammen med Flipperspillene. Det var tider det! I ettertid så har jeg 
jo forstått at disse spillene bare er noen luringer – de tar mer enn de 
gir. Men det forsto jeg ikke den gang. I tilknytning til restauranten 
hadde de en strandkiosk, som holdt oppe på sommerhalvåret. Denne 
hadde et assortert utvalg av det meste – tilhørende årstiden. 

Det var også en kjempestor bygning der, Ringshaug Badehotell – 
omtrent den største i verden – sett fra en 6årings ståsted. Der var det 
dans til levende orkester og masse folk var ulastelig antrukket. Dame
ne var pyntet til trengsel, og alt virket så stort og elegant. I tillegg så 
hadde Ringshaug noe så flott som en egen bensinstasjon – med dati
dens store merkevare  Fina! Denne lå nede på sletta ved lekeplassen 
Leikvin, og etter hvert som årene gikk ble dette et samlingssted for 
store og små. Det var bare ekvipasjene – hest og kjerre som lunta forbi 
– dersom ikke kusken skulle kjøpe ei avis, da. 

Noen år senere – midt på svarte vinteren – så fikk jeg lov til å 
være oppe nesten hele natten. Og dét var stort! Hvorfor? Jo, det var 
en familie som skulle flytte til Ringshaug. Ikke noe spesielt med dét i 
og for seg. Men saken var at de kom ikke bare med et rent flyttelass på 
en lastebil, noe som virket vanlig. Nei da, folkene hadde nemlig kjøpt 
et helt hus – og de skulle jammen flytte hele greia til Ringshaug! En 
slik spesiell hendelse måtte bare bivånes! Skjønner du eller? Vi bod
de i Ringshaugveien 106, og disse to ekvipasjene ville passere rett 
utenfor huset vårt. Utsikten var upåklagelig! Dette skulle bli moro 
å bi våne. Sånt hadde hverken jeg eller mange andre med meg, sett 
før. Dette skjedde midt på natten, så jeg var trøtt som bare dét. Far 
ga med 4 stk. seigmenn og en Troika, for at jeg skulle få opp blod

sukkeret! Jeg anså dette for å være en gyllen anledning til å få søtsaker 
– noe som egentlig var satt til å gjelde kun på lørdager. Derfor duppet 
jeg av – med hensikt. Dette så min mor og hun sa til far: «se å få gitt 
guttungen mer sjokolade så han kan holde seg våken!» Og jeg da, jeg 
hadde ikke vett nok i skallen til å si nei takk heller. Pussig? De barna, 
de barna  de velger ofte minste motstands vei!

Det omtalte huset sto i Kolonihagen i Essoskogen og fungerte 
som stedets sykestue. Huset var for langt i utgangspunktet – og fol
kene måtte bruke motorsag for å få delt huset i to. Etter et grundig 
forarbeid for å legge til rette «løypa» frem til bestemmelsesstedet – så 
var det omsider klart for transport. I og med at huset ble delt i to – så 
måtte det to store sleder til for å få flyttet dette droget. Derfor måtte 
de passe på at det var mye snø på vinteren – slik at ekvipasjene kunne 
komme seg trygt frem. Everket stilte med mannskap som sørget for 
at de strømførende ledningene ble løftet opp med lange lekter. «On
kel politi» måtte dirigere og rettlede både folk og fe. Overmakta blås
te i fløytene sine og fekta det de var gode for. Noen av dem ropte og 
skrek – kanskje litt overdrevet – enkelte ganger. I og med at dette var 
en noe spesiell hendelse, så var det et kjempestort oppbud av skue
lystne som gjerne ville bivåne denne begivenheten. Jeg var ikke klar 
over hvor dette skulle, men dagen etter så oppdaget jeg plutselig at 
det var kommet opp et nytt hus i svingen der hvor Ringshaug Bade
hotell lå – i krysset Båtsmannsveien/Ringshaugveien. Enten klarte 
ikke sjåføren svingen og måtte sette det av der, eller så var det dit det 
skulle? Sikkert det siste.

Utover dette så hadde jeg hørt om en stor by som het Tønsberg. 
I en 6årings lille verden, så var det mange mil inn til Tønsberg, og 
sikkert nesten en hel dagsreise! Men byen – hvorfor skulle vi dit? Vi 
hadde jo tilgang til nesten alt her!? Vi (les mor og far) hadde jo funnet 
paradiset på jord – Ringshaug. Et lite utkantstrøk, men det var den 
gang. Anno 2018 så er det vel knapt noen som kan forestille seg dette.

Mange takk for at du tok deg tid til å mimre litt.  ✤
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KIWI på Gauterød bryr seg om,  
og støtter sitt nærområde.
Vi sponser treningsparken  
på Ringshaugstranden.

HVERDAGER 06:00–24:00 LØRDAG 06:00–24:00 SØNDAG 09:00–23:00

Vi gir oss aldri  

på pris eller  

åpningstider!
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Forny din hage, uteplass 
eller gårdsplass. Vi er 
spesialister på: 

 Hagemiljø og design 
 Uteplasser 
 Steinmurer og murar-

beider 
 Skifer, brostein og be-

legningsstein 
 Brygger og sjøfront 
 Lekeplasser 
 Grøntvedlikehold 
 Graving og drenering 
 Verditaksering av grønt 
 Vintervedlikehold 



RINGEN 2/2018 29



30 RINGEN 2/2018

RReeddnninin gg een n 
v/sjøen

– stedet for enhver anledning

A la carte

Pizza

Catering

Selskapslokaler

Møtelokaler

Bar 

Uteservering

Kom og spis hos oss eller 

bestill mat for å ta med hjem.
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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!
Julemarked 

17.11 kl. 11-16
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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.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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8-22 man-lør

Tolvsrød
Kunden er Kongen

Tolvsrød

16 tirsdag 12. januar 2015 | Nr. 1

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

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

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

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

Sortiment /varepresentasjon
Førsteinntrykket blir bare forster-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Norges råeste daglig varebutikk

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

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

19,5 
poeng

BUTIKK  
TESTEN

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

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

VELKOMMEN: Strøken inngang med sitteplasser langs vinduene.

IMPONERT: Denne panteveggen imponerte butikktesterne.

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

MARIT HAUGDAHL
marit@dagligvarehandelen.no

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

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

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

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

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

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

– Testerne fikk et godt første-
inntrykk?

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

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

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

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

– Hvordan skal dere holde 
motivasjonen oppe nå?

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

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

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

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

inni meg. Jeg er kjempeglad, sier 
Jacobsen.

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

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

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

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

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

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

VELFYLT: Godt varetrykk og god orden i juicekjøleren.

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

Takk for handelen, vi kommer 
gjerne igjen.

Best  
i test!

NORGES RÅESTE 
DAGLIGVAREBUTIKK

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

Tidenes høyeste score i Norge!

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

Pål Jacobsen, 
kjøpmann

Anne-Karine Løvik Nordstad, 
Bakeriansvarlig

Jørgen Undem,  
Ferskvaresjef

Kari-Anne Bratteli,  
Frukt/Grønt ansvarlig

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

tirsdag 12. januar

Best i test!
Aldri har Dagligvarehandelens butikktestere gitt høyere 

poengsum enn i ukens test: Meny Tolvsrød i Tønsberg 

får 19,5 av 20 mulige poeng! 

Side 16

HYLLEPLASS

Vil ha mer plass
Tine har avdekket et uforløst  

salgspotensial på 7,6 milliarder  

kroner.  Side 4

SERVICE

Varmet  
ribbekøen
7-Eleven Torshov solgte boller  

og kaffe til kunder i kø hos  

Strøm-Larsen.  Side 19

ØKOLOGISK

Helt grei øko-jul

Salget av økologisk julemat holdt 

stand, til tross for lavpriskrigen. Side 18

MEIERI

Q i dansk  
meierisamarbeid

Q-meieriene bruker det danske  

meieriet Thise som sparringpartner. 

Side 8

KAMPANJE

Pangstart for 

Kiwi Pluss
Kiwi kapret 105.000 plusskunder 

på tre dager.  Side 6

BUTIKK  

TESTEN

8-22 man-lør

Tolvsrød
Kunden er Kongen

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

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

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

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

Sortiment /varepresentasjon
Førsteinntrykket blir bare forster-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Norges råeste daglig varebutikk

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

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

19,5 
poeng

BUTIKK  
TESTEN

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

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

VELKOMMEN: Strøken inngang med sitteplasser langs vinduene.

IMPONERT: Denne panteveggen imponerte butikktesterne.

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

MARIT HAUGDAHL
marit@dagligvarehandelen.no

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

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

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

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

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

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

– Testerne fikk et godt første-
inntrykk?

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

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

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

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

– Hvordan skal dere holde 
motivasjonen oppe nå?

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

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

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

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

inni meg. Jeg er kjempeglad, sier 
Jacobsen.

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

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

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

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

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

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

VELFYLT: Godt varetrykk og god orden i juicekjøleren.

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

Takk for handelen, vi kommer 
gjerne igjen.

Best  
i test!

NORGES RÅESTE 
DAGLIGVAREBUTIKK

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

Tidenes høyeste score i Norge!

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

Pål Jacobsen, 
kjøpmann

Anne-Karine Løvik Nordstad, 
Bakeriansvarlig

Jørgen Undem,  
Ferskvaresjef

Kari-Anne Bratteli,  
Frukt/Grønt ansvarlig

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

tirsdag 12. januar

Best i test!
Aldri har Dagligvarehandelens butikktestere gitt høyere 

poengsum enn i ukens test: Meny Tolvsrød i Tønsberg 

får 19,5 av 20 mulige poeng! 

Side 16

HYLLEPLASS

Vil ha mer plass
Tine har avdekket et uforløst  

salgspotensial på 7,6 milliarder  

kroner.  Side 4

SERVICE

Varmet  
ribbekøen
7-Eleven Torshov solgte boller  

og kaffe til kunder i kø hos  

Strøm-Larsen.  Side 19

ØKOLOGISK

Helt grei øko-jul

Salget av økologisk julemat holdt 

stand, til tross for lavpriskrigen. Side 18

MEIERI

Q i dansk  
meierisamarbeid

Q-meieriene bruker det danske  

meieriet Thise som sparringpartner. 

Side 8

KAMPANJE

Pangstart for 

Kiwi Pluss
Kiwi kapret 105.000 plusskunder 

på tre dager.  Side 6

BUTIKK  

TESTEN

8-22 m
an-lø
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På M
eny Tolvsrød var det nesten 

ingen ting å trekke for. Alt var strø-

kent, og poengskalaen endte der-

med på hele 19,5 poeng. Det er det 

høyeste som er gitt siden skalaen 

ble innført – og blir noe å leve opp 

til f
or de andre butikkene resten 

av året.

Fasade/inngang

Meny Tolvsrød lig
ger lik

e utenfor 

Tønsberg sentrum. Butikken lig
ger 

i et bygg som virker relativt nytt, 

med egen stor parkeringsplass så 

tilgangen er god. Fasaden er ryddig 

og fin, og butikken er godt synlig 

fra veien. D
et er gode parkerings-

muligheter på egen parkerings-

plass rett utenfor – et stort pluss.

Inngangen er blant de beste 

inngangspartiene vi har sett: Ryd-

dig plakatering med bukker, og 

pent pyntet til ju
l (d

a butikken ble 

testet i d
esember).

Panteområdet befinner seg 

ved den ene inngangen, og er helt 

strøkent uten søl og rot. Det er satt 

opp noen stoler og bord som blir 

benyttet av flere kunder, langs vin-

duene ved inngang/kasseområdet. 

Førsteinntrykket av butikken er 

meget godt og danner grunnlag 

for en god og hyggelig handel.

Sortim
ent /v

arepresentasjon

Førsteinntrykket blir bare forster-

ket når vi kommer inn i b
utikken. 

Den har en fin størrelse, og et godt 

vareutvalg. D
et som slår oss hele 

veien er en meget god struktur 

igjennom alle avdelin
ger.

Her er det skikkelig varetrykk 

over det m
este, og in

gen varer på 

gulvet eller andre steder hvor de 

ikke hører hjemme. Alle faste hyl-

leplasseringer bugner m
ed varer, 

og ekstraeksponeringer på gulv og 

endereoler er velstablede, fu
lle, og 

godt merket. De eneste vareekspo-

neringene som trakk lit
t ned, var 

kjølt øl og rekedisken der det man-

glet en del varer.

Butikken har ferskvareavdelin
-

ger fo
r både kjøtt og fisk. B

egge 

er meget velfy
lte med delikate 

utstilli
ngsvarer. I fi

skedisken er det 

også selvdemo m
ed smaksprøver 

på Frøya Loin m
ed sesamfrø og 

soyasaus. I m
ange butikker ville

 vi 

vært skeptiske til å
 smake på fisk 

som bare lig
ger fremme, m

en har 

er alt så delikat og rent at vi ik
ke 

har noen problemer m
ed å ta en 

prøvebit. Flere av fiskeslagene og 

kjøttstykkene var lekkert dandert, 

og fristet dermed til k
jøp.

Butikken som medium

Alle steder det var tilb
ud, var 

det benyttet m
ateriell m

ed tyde-

lig prisavslag. A
lle ekstra torg og 

endereoler var godt m
erket m

ed 

priser og eventuelt avslag. I o
ste-

disken var det satt frem egne kam-

panjekjølere med kampanjevarer, 

og det var selvdemo m
ed flere av 

varene ved siden av.

Selvdemo’en var delikat lagt 

frem, og holdt seg godt selv etter at 

mange kunder hadde forsynt seg.

Butikken har god plass, også 

mellom de fleste reolene. Det gjør 

at m
an får oversikt, og at varene 

kommer godt frem. D
et samme 

gjelder belysningen som var meget 

god over det hele.

I tille
gg var hele butikken lek-

kert pyntet til ju
l slik at man hele 

veien fikk en god julefølelse.

Hygiene

Vi h
ar lit

e å sette fingeren på når 

det gjelder hygienen. H
er var det 

ryddig, rent og striglet over det 

aller m
este. In

gen varer på gulvet 

foran hyller, ik
ke noe søl eller søp-

pel, o
g god belysning over det hele.

Ferskvarediskene holdt m
eget 

god standard. Det var rent og ryd-

dig både foran og bak diskene. 

Alle glassflater var godt rengjort. 

Man fikk generelt en følelse av 

god struktur og god hygiene i h
ele 

butikken.

Perso
nell

Det var m
ange ansatte på plass. 

Noen arbeidet ute i b
utikklokalet, 

mens flere tok hånd om kassene 

for å ta unna kundetrafikken. Alle 

bar korrekt unifo
rm.

Vi snakket med et par av de 

ansatte som var svært høflige, og 

viste oss veien til p
roduktene vi 

etterspurte. Personene i f
erskva-

rediskene hadde god kunnskap om 

produktene i d
isken.

Kasse/utgangsparti

Det var godt m
ed kunder i b

utik-

ken da vi var på besøk. M
ange åpne 

kasser medførte at kundetrafikken 

ble raskt ekspedert. En hyggelig og 

blid
 person tok i m

ot betalin
gen 

vår.
I d

enne delen av butikken var 

det også ryddig og fint. M
ed kort 

vei ut til p
arkeringsplassen var det 

enkelt å få m
ed seg m

ange varer 

ut. n

«De eneste  

vareeksponer-

ingene som tra
kk 

litt 
ned, va

r kjølt 

øl og rekedisken 

der det m
anglet  

en del va
rer.»

HYGGELIG
 HANDEL: 

Butikktesterne 

fikk en særdeles god handleopple-

velse hos Meny Tolvsrød.

Norges rå
este daglig varebutikk

Årets fø
rste

 butikktest
 sta

rter
 med et sm

ell. 
 

Her h
ar b

utikktest
ern

e besø
kt det de tr

or kan  

være l
andets r

åes
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agligvare
butikk.

BUTIKKTES
TEN

Meny Tolvsrød

Besøkt: fr
edag 11. d

esember kl 11.3
0

Score: 19,5 av 20

Fasade/inngang/kasse: 5 av 5

Sortim
ent/varepresentasjon og butik-

ken som medium: 4,5 av 5

Hygiene: 5 av 5

Personell: 5
 av 5

19,5 poeng

19,5 

poeng
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Norges rå
este daglig varebutikk

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

på; hull i r
eke- og ølhylla.

VELK
OMMEN: Str

øken inngang med sitt
eplasser langs vinduene.

IMPONERT: D
enne panteveggen imponerte butikktesterne.

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

frist
ende.

MARIT H
AUGDAHL

marit@
dagligvarehandelen.no

Pål Ja
cobsen har vært kjøpmann 

i 27 år og har ansvar for to Meny-

butikker. D
en ene, M

eny Tolvsrød, 

flyttet in
n i m

oderniserte lokaler 

i april 2012.

– Driver du Norges råeste dag-

ligvarebutikk, slik tit
telen anty-

der?
– W

ow, og det spør du m
eg 

om! Jeg er jo helt inhabil. 
Jeg 

synes jo det selv, m
en det er hyg-

gelig å høre det fr
a andre.

Kjøpmannen har forberedt 

seg på å bli v
urdert i e

n butikktest 

i årevis. Endelig kom dagen – og 

da med den høyeste poengsum-

men noen sinne!

– Jeg pleier å si til
 de ansatte

 at 

det er fotballkamp hver dag, året 

rundt. O
g i k

ampen er det b
are 

ett m
ulig utfa

ll: s
eier. Vi driver 

lagidrett, m
en vi driver også top-

pidrett. D
a må man jobbe knall-

hardt, d
et skal m

ye trening til 
for 

å bli b
est, s

ier kjøpmannen.

– Jeg har sagt ti
l m

ine ansatte
 

i 15
 år at vi har trent fo

r at d
ere 

skulle komme. D
a er det e

ksa-

men, og da få
r vi b

etalt f
or all 

treninga. Så at vi har fått h
øyeste 

poengsum noen sinne, er bare 

fantastisk å høre.

– Testerne fikk et g
odt fø

rste-

inntrykk?

– Ja, og det de skriver er akku-

rat d
et v

i h
ar prøvd å få til

. Je
g 

kjenner meg igjen. Det gjør meg 

kjempestolt, j
eg har tegnet butik-

ken selv. Vi har lagt opp til 
brede 

parkeringsplasser og gjør alt f
or 

å gi en hyggelig velkomst. V
i har 

fire pantemaskiner, de er helt 

strøkne og nye, m
ed vasker og 

såpe, sier Pål Ja
cobsen.

Aaah, det v
ar hyggelige ord, 

sier kjøpmannen når han får lest 

opp konklusjonen.

– Jeg kommer rett f
ra butikk-

sjefm
øte. Vi h

ar sitte
t o

g pratet 

om akkurat dette
 de siste tim

ene 

tim
ene, fa

ktisk.

– Hvordan skal dere holde 

motivasjonen oppe nå?

– Da skal vi være en 19,5-butikk 

enda ofte
re enn fø

r. D
et e

r det 

jeg vil s
elge inn til

 ledergruppa. 

Men det er en utfo
rdring mandag 

morgen, fo
r eksempel.

– Hva betyr det å bli te
stet?

– Det er kjempeviktig at dere 

har vært h
er. Je

g kommer til
 å 

bruke det fo
r alt d

et er verdt. Je
g 

har fulgt med på testene hver 

gang, og dette
 er veldig, veldig 

moro.

– Du høres veldig rolig ut?

– Gjør jeg? Jeg er Ikke rolig 

inni m
eg. Jeg er kjempeglad, sier 

Jacobsen.

Meny Tolvsrød har hatt h
and-

leopplevelsen som et stort sat-

singsområde.

– Vi vil s
kape den gode hand-

leopplevelsen og har et in
ternt 

slagord om at «Kunden er kon-

gen». De skal behandles som 

gjester. Vi skal le
vere en butik

k 

etter deres ønsker. Jeg føler testen 

viser at vi har fått t
il d

ette
. D

en 

viser godt hva vi strekker oss 

mot, o
g hva vi prøver å formidle 

til d
e ansatte

. 

Endelig eksamen

– Endelig
 kom dere!

 Vi har t
ren

t so
m 

toppidrettsu
tøvere

 i m
ange år

 for å 

kunne le
vere

 når d
ere 

kom.

Nøkkelperso
ner: Fr

a venstre
: Anne-Karine Løvik Nordstad, bakeriansvar-

lig, Gry Jægersborg Sto
rhaug, ass.b

utikksjef, Heidi Sch
øyen kasseleder, Jø

rgen 

Undem, ferskvaresjef, M
agne Gjersøe, b

utikksjef. Fo
ran ser vi Kari Anne Bratteli, 

frukt- og grøntansvarlig.

Teste
t: P

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

ange år. Og da det først 

skjedde, le
verte han knallresultater!

GODT M
ERKET: A

lle tilb
udsvarer var godt merket, og det kom 

tydelig frem hvor mye prisa
vslaget var på.

VELF
YLT: G

odt varetrykk og god orden i ju
icekjøleren.

KONKLUSJO
N

En meget flo
tt og strø

ken butikk. 

En av de råeste vi har besøkt. H
er var 

det orden, str
uktur, og godt varetrykk 

og utvalg. Opplevelsen var god helt 

fra vi parkerte til v
i dro. Kombinert 

med åpne ryddige lokaler og meget 

hyggelige ansatte gir det en butikk 

helt i t
oppsjiktet.

Takk for handelen, vi kommer 

gjerne igjen.

Bes
t  

i te
st!NORGES RÅESTE 

DAGLIGVAREBUTIKK

Iflg
. b

utik
ktest 

i D
aglig

varehandelen nr. 1
/2016. 19

,5 poeng av 20 m
ulig

e. 

Tidenes h
øyeste

 sc
ore i N

orge!

Fra venstr
e: A

nne-Karin
e Løvik Nordsta

d, b
akeria

nsvarlig
,

Gry Jægersb
org Storhaug, a

ss.
butik

ksje
f, H

eidi S
chøyen kasse

-

leder, J
ørgen Undem, fe

rsk
varesje

f, M
agne Gjersø

e, b
utik

ksje
f.  

Foran se
r v

i K
ari A

nne Bratte
li, 

fru
kt- o

g grøntansvarlig
.

Pål Jacobsen, 

kjøpmann

Anne-Karin
e Løvik Nordsta

d, 

Bakeria
nsvarlig

Jørgen Undem,  

Fersk
varesje

f

Kari-A
nne Bratte

li,  

Frukt/G
rønt a

nsvarlig

Vi er k
jempesto

lte! 

I dag
 feire

r vi m
ed ka

ke ti
l alle

 våre
 fant

astisk
e kun

der. 
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høye

re 

poengsum en
n i u

ken
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st: 
Meny To

lvs
rød i T

ønsberg
 

får
 19,

5 a
v 2

0 mulige
 poeng! 
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KAMPANJE
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Kiwi Pl
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5.0
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TIK

K  

TES
TEN

8-22 man-lør

Tolvsrød
Kunden er Kongen

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

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

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

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

Sortiment /varepresentasjon
Førsteinntrykket blir bare forster-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Norges råeste daglig varebutikk

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

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

19,5 
poeng

BUTIKK  
TESTEN

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

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

VELKOMMEN: Strøken inngang med sitteplasser langs vinduene.

IMPONERT: Denne panteveggen imponerte butikktesterne.

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

MARIT HAUGDAHL
marit@dagligvarehandelen.no

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

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

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

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

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

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

– Testerne fikk et godt første-
inntrykk?

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

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

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

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

– Hvordan skal dere holde 
motivasjonen oppe nå?

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

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

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

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

inni meg. Jeg er kjempeglad, sier 
Jacobsen.

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

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

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

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

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

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

VELFYLT: Godt varetrykk og god orden i juicekjøleren.

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

Takk for handelen, vi kommer 
gjerne igjen.

Best  
i test!

NORGES RÅESTE 
DAGLIGVAREBUTIKK

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

Tidenes høyeste score i Norge!

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

Pål Jacobsen, 
kjøpmann

Anne-Karine Løvik Nordstad, 
Bakeriansvarlig

Jørgen Undem,  
Ferskvaresjef

Kari-Anne Bratteli,  
Frukt/Grønt ansvarlig

Vi er kjempestolte! 
I dag feirer vi med kake til alle våre fantastiske kunder. 
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– Er det viktig, er det her
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23. årgang
Nr. 1 / 2016

tirsdag 12. januar

Best i test!
Aldri har Dagligvarehandelens butikktestere gitt høyere 

poengsum enn i ukens test: Meny Tolvsrød i Tønsberg 

får 19,5 av 20 mulige poeng! 

Side 16

HYLLEPLASS

Vil ha mer plass
Tine har avdekket et uforløst  

salgspotensial på 7,6 milliarder  

kroner.  Side 4

SERVICE

Varmet  
ribbekøen
7-Eleven Torshov solgte boller  

og kaffe til kunder i kø hos  

Strøm-Larsen.  Side 19

ØKOLOGISK

Helt grei øko-jul

Salget av økologisk julemat holdt 

stand, til tross for lavpriskrigen. Side 18

MEIERI

Q i dansk  
meierisamarbeid

Q-meieriene bruker det danske  

meieriet Thise som sparringpartner. 

Side 8

KAMPANJE

Pangstart for 

Kiwi Pluss
Kiwi kapret 105.000 plusskunder 

på tre dager.  Side 6

BUTIKK  

TESTEN

8-22 man-lør

Tolvsrød
Kunden er Kongen

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

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

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

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

Sortiment /varepresentasjon
Førsteinntrykket blir bare forster-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Norges råeste daglig varebutikk

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

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

19,5 
poeng

BUTIKK  
TESTEN

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

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

VELKOMMEN: Strøken inngang med sitteplasser langs vinduene.

IMPONERT: Denne panteveggen imponerte butikktesterne.

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

MARIT HAUGDAHL
marit@dagligvarehandelen.no

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

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

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

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

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

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

– Testerne fikk et godt første-
inntrykk?

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

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

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

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

– Hvordan skal dere holde 
motivasjonen oppe nå?

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

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

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

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

inni meg. Jeg er kjempeglad, sier 
Jacobsen.

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

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

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

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

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

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

VELFYLT: Godt varetrykk og god orden i juicekjøleren.

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

Takk for handelen, vi kommer 
gjerne igjen.

Best  
i test!

NORGES RÅESTE 
DAGLIGVAREBUTIKK

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

Tidenes høyeste score i Norge!

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

Pål Jacobsen, 
kjøpmann

Anne-Karine Løvik Nordstad, 
Bakeriansvarlig

Jørgen Undem,  
Ferskvaresjef

Kari-Anne Bratteli,  
Frukt/Grønt ansvarlig

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

poengsum enn i ukens test: Meny Tolvsrød i Tønsberg 

får 19,5 av 20 mulige poeng! 

Side 16

HYLLEPLASS

Vil ha mer plass
Tine har avdekket et uforløst  

salgspotensial på 7,6 milliarder  

kroner.  Side 4

SERVICE

Varmet  
ribbekøen
7-Eleven Torshov solgte boller  

og kaffe til kunder i kø hos  

Strøm-Larsen.  Side 19

ØKOLOGISK

Helt grei øko-jul

Salget av økologisk julemat holdt 

stand, til tross for lavpriskrigen. Side 18

MEIERI

Q i dansk  
meierisamarbeid

Q-meieriene bruker det danske  

meieriet Thise som sparringpartner. 

Side 8

KAMPANJE

Pangstart for 

Kiwi Pluss
Kiwi kapret 105.000 plusskunder 

på tre dager.  Side 6

BUTIKK  

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

Velkommen innom vår  
utstilling på Skallevold

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
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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?

https://www.facebook.com/CoopExtranorge/
https://coop.no/app

Extra Tolvsrød
7-23 (22)

176383 Extra Tolvsrød Annonse i format A5 liggende .indd   1 10.03.2017   13.56



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
LASKENSKOGEN: Et lite stykke 
villmark i ditt nærområde. 


