
PRESIDENTEN HAR ORDET: 

Kjære Rotaryvenner! 

I januar har vi hatt frem 

møter med ulikt innhold.  

Første møte var det    pro-

grammet og planene for 

første halvår 2017 vi gikk 

gjennom. Som vanlig har komiteen gjort 

en god jobb. 

Det ble liten tid til diskusjon om fremtidige 

prosjekter, noe son jeg må ta på min kap-

pe. Andre møtet med rådmann Jarle Bjørn 

Hanken, var interessant. Jeg håper plane-

ne kan gjennomføres. 

Medlemsutviklingen var et tema på tredje 

møtet. Hilde Nistov hadde gjort et godt 

forarbeid og diskusjonen var god. Advoka-

tens arbeidsdag ved Ole Devold, fikk dess-

verre liten tid. 

Fjerde møte var med Bård Sterk Hansen. 

Hans emne var toppfotball. I den idretten 

er det mye dugnad og kapital.  

På siste møtet orienterte Inge Grimsland 

om dagens krav til husene våre. Det var 

mye å tenke på. 

Frammøte har vært varierende. Varme 

strøk lokker mange, - meg selv iberegnet. 

Undres også på hvor mange som har lest 

og tenkt igjennom det som står innrammet 

på veggen opp til kjøkkenet. Det er noe av 

det viktigste for oss mennesker mellom. 

Det er regler for å fremme god Rotaryånd. 

Overskriften lyder slik: «DEN FIRESIDIGE 
PRØVE PÅ DE TING VI TENKER, SIER ELLER 
GJØR..! 

 

Punktene lyder slik. Les og husk: 

 Er det sannheten. 

 Er det rett overfor alle det gjelder. 

 Vil det bygge opp Good Will, og 

bedre vennskap. 

 Vil det være fordelaktig for alle det 

angår. 

DETTE TIL ETTERTANKE, -OG JEG HÅPER PÅ 

ET FORTSATT GODT ROTARYÅR.. !!    

           Hilsen Ragnar Lofstad. 

Rotarymøte 02. 01.2017         

Møtested:  Rotarykjeller       
Møteleder: Presidenten                     
Program: Gjennomgåelse av program 
for 1. halvår 2017. 
Arne orienterer om diskusjonen 
rundt nedleggelse av Dypvåg Bofelleskap. 
Frammøte:  57.1%   

Møtet startet med «Sangen om Erik Vea» 
av Jo Nesbø. Han er artisten som kommer 
til Furøya på  sommerens Kystkulturuke. 
 
Presidenten har fått reservert Rådhuset 
til honnørfestensom i år blir:    
 MANDAG 3. APRIL 
I tillegg er det gjort avtale med  
Strannakoret som vil synge for oss.  
Han har også kontakt med en Vegårsheiing 
som er flink til å fortelle historier. Dette 
lover godt allerede. 
Reidar K. gikk gjennom programmet for 1. 
halvår 2017. Han fikk skryt og applaus for 
godt arbeid med et variert program. 
Arne orienterte om Dypvåg Bofellesskap 
og vedtaket om nedleggelse. 
Dette gikk gjennom i kommunestyret med 
klart flertall, 20 mot 5 stemmer. 
I etterkant har en av representantene reist 
spørsmål om sin habilitet. 
Dette blir håndtert på vanlig måte. 
Det er  i dag 8 beboere på Dypvåg som 
eventuelt må flytte inn til byen innen 1. 
september i år. 

Besparelsen på Dypvåg vil ligge i overkant 
av 2 mill.pr år de første årene. Men så 
kommer utlegg på Sykehjemmet 
for å gi plass til beboerne fra Dypvåg.   
Bygningen eies av Tvedestrand kommuna-
le Boligstiftelse. 
Grunnet stram kommune økonomi, leter 
man etter muligheter  til rasjonalisering  
der hvor det er mulig. Vi følger spendt 
med på utviklingen i saken. 
Presidenten oppfordret medlemmene til 
å foreslå nye medlemmer. 
Vi er for tiden 27 – 28 medlemmer og 
enkelte er lite aktive i klubben. 
    Geir N. 

Rotarymøte 09. 01. 2017 
Møtested: Rotarykjelleren        

Møteleder: Presidenten 

Program: Rikets tilstand ved rådmann 

Jarle Bjørn Hanken 

Fremmøte: 68% 

Sang: «I en liten sørlandsby» 

Presidenten ønsket alle velkommen. Han orien-

terte om hvem som sitter i det nye styret før 

Hankenfikk ordet. Hanken startet med et histo-

risk tilbakeblikk. I 1960 da kommunene Dyp-

våg,Holt og Tvedestrand ble slått sammen var 

det 6432 innbyggere (inkl. de som bodde på 

Strengereid. Disse fulgte med til Austre Moland 

i 1962). I 2017 er det 6049 og det burde vært 

8500 - 9000 dersom befolkningsutviklingen 

hadde vært den samme i hele landet. Vekst er 

viktig for kommunene. Overføringene henger 

sammen med folketall, men Tvedestrand har 

hatt vekst på handel. 

15.12.2015 vedtok kommunestyret utviklings - 

alternativet. Budsjett for 2017 er en oppfølging 

av dette vedtaket.  

Strategien fremover: 

Tilpasse driftsnivået til ordinært inntekts - 

nivået ,noe som innebærer reduserte ut-

gifter på enkelte områder.  

Innføring av eiendomsskatt i 2017.               

2 promille i 2017/18 og 4 promille fra 

2019.   

Fremmøte denne måneden: 76,5 % 

 100 % denne månden!! 

 

Olaf Jørg H., Reidar K., Tor Erik N.,  

Ole Jacob T., Tanja H, Egil V.,  
 

Møtt i andre klubber:  Ingen denne måneden.

    

KJELLERPOSTEN   
Kjellerposten Januar 2017  

TVEDESTRAND ROTARYKLUBB  

Programmer i Februar.: 
06.02. Sosial klubbaften.           
13.02.  Prosjekter i Tvedestrand ved Prosjekt-  
                             leder Due Tønnesen.       
20.02. Risøya Folkehøyskole, - klasse for 
  psykisk utviklingshemmede.                                                                 
27.02. Næringsarbeid i kommunen ved                                                         
 Næringssjef Anne Torunn Hvideberg.
   

Programmer i denne måneden: 

 2.01. Klubbaften. Program og planefor 1. halvår. 
 9.01. Rikets tilstand. Rådmann Jarle Bjørn Hanken. 
16.01.Fra en advokats hverdag ved Ole D. Medlem  
utvikling ved Ragnar L. og Hilde Marie N. 
23.01.3-minutter. Topp fotballklubb- hva skal til ?  
         Ved Bård Sterk-Hansen 



Tvedestrand Rotary Klubb 
Hotellkleiva 2, 4900 Tvedestrand. 

e-post: tvedestrand@rotary.no 

Internett: www.tvedestrand.rotary.no  

President 2016 - 2017:  

Ragnar Lofstad Valle , 

 4900 Tvedestrand.    Tlf. 481.44.495 
 E-post: rlofsta@online.no 

Sekretær: Line Abrahamsen 

Vestervei, 4900 Tvedestrand                             

Mobil :    Tlf.  906 35 008                                       

E-post: lineabra@getmail.no 

Fødselsdager : 

 
11.02. Ole Jacob Thorsen. 
16.02. Ellen Hertzberg. 
19.02. Anne Berit Nedrebø. 
24.02. Arne Bjørnstad. 
01.03. Geir Nylen. 

KJELLERPOSTEN:  

Tvedestrand Rotaryklubbs avis.   

 Utgis en gang i måneden. 

Redaktør.: Tore L. Dalen,  
Høyheiveien 6, 4900Tvedestrand. 

Tlf. 95047828 

E-post: toreleodalen@getmail.no 
IT– ansvarlig: Leif Fage, Kalvenveien 21,  

4916 Borøy .    Tlf. 997 38 362 

E-post:   leif.fage@gmail.com 

Gr at ul er er

med
dagen!

Gr at ul er er

med
dagen!

- Men først etter prøvespill og aksept!  

- og så hjemover ... 

   Fra Solberggruva. 

 

  
 
 

Rotarymøte 16. 01  2017         
Møtested: Rotarykjelleren    

Møteleder: Presidenten 

Natt i nord. 

Ekspansivt og høyt investeringsnivå med 

eiendomsskatt som hovedfinansiering. Byg-

ge opp en økonomisk buffer for å gi hand-

lingsrom. Ut av Robek-lista senest våren 

2018.  Investere for å legge til rette for vekst 

og utvikling ( sum investeringer 6,5 milliar-

der):  

 1919 Ny E-18 

 2020 Ny videregående skole og ny bar-

neskole 

 2019 Nytt næringsareal 

 2021 Ny barnehage Bronsbu 

 2020 Nye boliger for psykisk utviklings-

hemmede  

Uten vekst vil alle disse investeringene gi 

en skyhøy lånegjeld pr innbygger. 

Det er derfor viktig at det avsettes reserver. 

Kommunestyret er derfor veldig bundet 

fremover.                  
Anne Berit N. 

Rotarystoff:          Be-

driftsbesøket sammen med Risør RK til sag-

bruket på Simonstad må utsettes til høsten. 

Det vil komme et annet opplegg som vi får 

vite om senere.           Det jobbes 

med nye vedtekter med oppmyking av 

frammøteplikt, yrke og godkjenning av nye 

medlemmer. Vi har fått kr.10000 fra RF til 

vårt prosjekt og kr 2000 til honnørfesten.  

Hilde Nistov fikk ordet og gikk gjennom 

tiltak for å holde på og få nye medlemmer. 

Videre tok hun for seg forslagene til nye 

medlemmer. De som ikke lenger var aktuel-

le ble strøket. Hilde sender ut tiltakene og 

liste over forslag til nye medlemmer til alle 

medlemmene. Ole Devold fortalte litt fra 

sin hverdag på jobb i tingretten bl.a. fra en 

som kjørte i fylla og om ei som var fengsla 

for å lure mange. Det var helt utrolig hvor 

mange som lot seg lure.   

       Oddvar Pedersen fikk ros for 

sine innlegg i pressen og ble bedt om å fort-

sette med de det. 

Rotarymøte 23.01. 2017. 
Møtested: Rotarykjelleren 

Møteleder: Presidenten 

Program: Toppfotball – hva er det som skal 

til v/Bård Sterk-Hansen som er daglig 

leder i Arendal fotballklubb.  

Fremmøte 36 % 

Sang: «Då e’an fra Kristiansand.» 

Den 22.5 blir det TRF-jubileumsfest i Risør i 

isteden for bedriftsbesøk til Simonstad 

 

Arendal fotballklubb ble stiftet for 6 år 

siden. Vært 2 år i 3.divisjon, 3 år i 2.div. , 

nå i OBOS-ligaen (1.div) sammen med Jerv 

og Start. Klubben har i tillegg et B-lag i 

4.divisjon og et ungdomslag. Jan Sigurd 

Otterlei var med og stiftet, og uten han had-

de det ikke vært mulig. Nordac og Adax er 

hovedsponsorer. Knut Tørum er hovedtre-

ner. Laget har 2 manuellterapeuter som sør-

ger for færre skader. Laget har 26 spillere. 

Arve Seland er spillerutvikler.  

Bjønnes stadium må oppgraderes med nytt 

dekke med undervarme, flomlys, tribune, 

VIP-anlegg, sanitæranlegg, kiosk mm. 

Planen er at banen skal tas i bruk fra 

30.juli. Investeringene er et spleiselag 

med Arendal kommune, egen lånegjeld 

og Norac betaler 1 mill. pr år. De blir be-

søkt jevnlig for sjekke at kravene blir 

fulgt opp.               Alle kam-

pene vil bli sendt på TV.            

Økonomi:                     

I tillegg til Norac/Adax, er Agderposten 

og Sparebanken Sør sponsorer. Inntekter 

fra sponsorpakker (VIP-opplegg med ser-

vering. ) Sponsorskilt Medie- og publi-

kumsinntekter. 

Vi kjøper ikke spillere fra andre klubber 

Spiller har maks kr 30.000 i lønn i måneden  

og ingen bonus.  

Som daglig leder har Bård Sterk-Hansen et 

vidt arbeidsspekter: Drifte klubben, dialog 

med styre, sportslig utvalg og  marked, an-

svar for anlegg, aktiviteter, facebook,t witter 

mm. Mye arbeid på kveldstid, men er en 

livsstil 

Ambisjonen til laget er å komme i eliteserien 

innen 2020.          Anne Berit N. 

Rotarymøte 30.01.2017.         

Møtested: Rotarykjelleren          

Møteleder: Presidenten 

Program: Energisparing i boliger                           

 ved Inge Grimsland 

Fremmøte: 57,6 %               

Sang: «Lys og varme av Åge Aleksandersen.» 

Presidenten ønsket alle velkommen før Grims-

land fikk ordet.  

Det er smart å kontakte Enova før man setter i 

gang energisparingstiltak i boliger. Å få utarbeidet 

en  tiltaksplan koster cs. 10.-12.000 kr. Enova 

betaler halvparten i tilskudd. 

 40% av energibruken er i boliger og myndighete-

ne vil ha dette tallet ned. 70% av dagens boliger 

står der fortsatt om 20 år. Mest å hente ved å 

redusere varmetapet i vegger, tak og vinduer. I 

70-talls hus var det 10cm isolasjon i vegg og dårli-

ge vinduer.  I dag er det 20 cm isolasjon og 3-lags 

glass.  

Når boligene blir tettere er det nødvendig å få inn 

ventilasjon. Ved balansert ventilasjon blir 85% av 

varmen gjenvunnet  Energimerking er fra A - G 

der A er nye hus og hus fra 70-tallet får G. Enova 

gir inntil 150.000 kr i tilskudd (tiltak må gjennom-

føres i løpet av 18mnd).                             

Vi ble vist Kyoto-pyramiden over de mest effekti-

ve tiltakene fra mest til minst:                                                                       

* Redusere varmetap                                      

* Redusere strømforbruk.    

* Utnytte solenergi .   

* Bytte varmekilde.                         Anne Berit N.      

  

Det er gjerne ikke så mye man kan 

gjøre i hagen i januar. Dette er helst 

måneden for planlegging av det 

som skal gjøres utover våren.  
Det greit å kan være se over hage-

redskapene og plenklipperen, da 

slipper du det når dette skal i bruk. 

Ellers er januar tiden for å bla i frø- og 

plantekataloger. 


