
PRESIDENTEN HAR ORDET: 
Kjære Rotaryvenner. 

Månedsbrev for november 

Snart Jul!! 

Vi går inn i adventstiden, 

forhåpentligvis hyggelig for 

de fleste. Familie, venner, 

sosialt samvær, gode midd-

ager og forventninger om 

en fin hvit jul. Adventstiden er en fin, fin tid! 

November, ble etter to våte måneder, en fin 

høstmåned. Synd for de av oss som valgte å 

reise til varmere strøk på denne tiden. Men for 

egen del hadde Eva og jeg fine uker i Roma, 

med mye golf på fine baner. Samtidig fikk vi 

oppleve Roma nok en gang med alle sine kul-

turskatter, god mat og vin, sammen med gode 

venner. 

Tvedestrand Rotaryklubb ble invitert til å delta i 

en mulighetsstudie for ytterligere å gjøre byen 

til en levende og attraktiv by frem mot 2050, 

med tjenna i sentrum. Dessverre sammenfalt 

møte med vårt eget mandagsmøte, men Arne, 

Mads og Svein deltok på vegne av klubben. 

Mads orientert klubben om prosjektet, på vårt 

siste møte i november. Oppfølging av prosjek-

tet vil sansynligvis bli til høsten. 

Den nyoppussede kjelleren fungerer veldig bra 

og jeg har inntrykk av at alle våre medlemmer 

synes at det var pengene verdt og det ser ut 

som budsjettet holder. Første ekstraordinære 

innbetaling kommer nå i desember.  

Årets julebord hadde dessverre mindre på-

meldte enn normalt, men det positive var at 

man kunne ha arrangementet i vår flotte nye 

kjeller. Jeg har forstått at det ble et meget vel-

lykket julebord. 

Årsmøte ble holdt, som vanlig siste møtedag i 

november. Det var ingen store saker. Regnskap 

og budsjett ble godkjent og valgkomiteens inn-

stilling til nytt styre gikk gjennom, uten alterna-

tive forslag. Jeg ønsker Kristin velkommen som 

nytt styremedlem i det nye styret og gratulerer 

Line med vervet som visepresident. 

Nå ser jeg frem til presidentens aften, siste 

møte i år. Jeg satser på en hyggelig avslutning 

av året med ost, kjeks og vin (og litt fag fra pre-

sidentens arbeidserfaring). 

Jeg ønsker alle en riktig god førjulstid! 

 Knut Solem 

ROTARYMØTE  02.01.17                           
Møtested: Rotarykjelleren                      
Møteleder:  Innkommende   President. 

Program:   Klubbaften. 

Rotarys jule-

bord 2017 

Rotarys julebord 2017 

ble holdt i Rotarykjelle-

ren fredag 10. novem-

ber. En nyoppusset kjel-

ler var en fin ramme for 

det flott pyntede lang-

bordet. 17 medlemmer 

og ledsagere møttes kl 19 til en aperitiff. 

Det var god stemning allerede fra start. 

Ragnar Lofstad, Bjørn Walle, Olaf Jørg Haf-

redal og Mads Oppegaard, alle fra festko-

miteen,                      

hadde kontrol-

len og  sørget 

for alt som må 

til ved et jule-

bord.  

 

 
  

Gode  

hjelpere! 

              

En buffet med juleribbe, 

medisterkaker og pølser 

med tilbehør smakte fortreffelig.  Det gjorde 

også Ingebjørgs L. hjemmelagde multekrem. 

Rolf Thorstensen ønsker velkommen på 

vegne av presidenten og ledet gildet med 

romslig hånd. 

Tor Erik Nævestad akkompagnerte allsang-

en på gitar og praten gikk livlig utover kvel-

den. Et riktig hyggelig julebord ble det, og 

stor takk til de som stod ansvarlig for 

invitasjon og gjennomføring.                                            

        Bilder og referat Svein Jordahl  

Fremmøte i okyober:  69,3 %  
Fremmøte i november:  66,7 %  
Medlemmer møtt 100% i november. 
Svein Inge M., Ragnar L., Oddvar P., 
Mads O., Tor Erik N., Ole Jacob T., 
Olaf Jørg H., Egil V., Rolf T. 
Under 85 års grensen: Tore Leo D., Arne B., 
Reidar K.                    Ingen i andre klubber.
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Programmer i Desember.: 
 

4.12. Kirkebesøk. Tvedestrand kirke. 

11.12. Presidentens aften. 

18.12. Fri. Juleuke. 

25.12. Fri Juleuke.      

Programmer i denne måneden: 

10.11. Julebord på Rådhuset. 

13.11. AF GRUPPEN. Nye veier og fram - 

           driften. Ved Due-Tønnesen. 

20.11. Bypakke Arendal og litt til. Dagfinn   
            Fløystad. 

27.11.Klubbaften. Årsmøte med valg.  

November 2017 

Ragnar L. og 

Mats O. 

 Anne Lise og Bjørn W.  

Wenche W. 

           Rolf T. 
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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  13.11.17                            
Møtested: Rotarykjelleren                      
Møteleder: Innkommende President. 

Program: Ny E-18 og Grendstøl, ved 

Martin Due-Tønnesen, Tvedestrand 

kommune 

Sang : Steinbrytervise 

Møtet ble ledet av innkommende presi-

dent Rolf Thorstensen. Han hadde litt 

Rotarystoff innledningsvis, bl.a. informa-

sjon om Guvenørens månedsbrev. 

Due-Tønnesen's foredrag dreide seg 

hovesakelig om E-18 og Grendstøl om-

rådet, ikke så mye om fremdriften på 

resten av strekningen til Arendal. Pro-

sjektet var meget spennende, kunne han 

fortelle, men at det hadde vært mange 

og harde diskusjoner  med AF Gruppen.  

Man hadde diskutert seg frem til en del 

endringer, bl.a var Grendstølkrysset blitt 

hevet, endringer i Øygardsdalen og ved 

Kalsåsen, dessuten var viltundergangen 

ved Vennevann endret. Fortsatt gjenstod 

mange forhandlinger, bl.a. byggegrense 

til vei, hvor kan man bygge hva, viktig at 

man ikke tillot for mange direkte konkur-

renter til sentrum og Bergsmyrområdet. 

Salg av tomter var så smått begynt, 21 

bedrifter hadde meldt interesse. Due-

Tønnesen skrøt av jobben næringssjefen 

hadde gjort så langt. Den såkalte 

"genistreken", veien som kobler Grend-

støl sammen med riksvei 410 ville stå 

ferdig høsten 2019 eller senest våren 

2020. 

Mange tiltak var nå i startgropen, vi kan 

nevne fylkesveien ned mot Bergsmyr, 

fylling av Øygardsdalen, hugging på Kal-

såsen og ny traktorvei mot Heståsen. 

Ingen tvil om at vi går spennende tider i 

møte her i Tvedestrand. 

ROTARYMØTE  16.11.17                            
Møtested: Rotarykjelleren                      
Møteleder:   Presidenten 
 
Fremmøte : 64,5% 
Gjester : Annette Tjørgersen, Jan Arvid 

Mortensen, Roar Neergård og M Fahad 

Mukhtar, alle 4 prøvemedlemmer. 

 I tillegg dagens foredragsholder Dagfinn 

Fløystad. 

Sang : «Tir n ' a Noir,» av Vamp og 

med Tor Erik på gitaren. 

Kveldens 3-minutter var det Ragnar 

Lofstad. Han snakket om sitt "gamle" 

yrke, griseoppdrett og de ulike måtene å 

prissette slakteoppgjør på. 

Dagfinn Fløystad fra Vegvesenet 

var kveldens foredragsholder. Han skulle 

snakke om Bymiljøpakka Arendal- og 

Grimstad, der også kommunene Froland 

og Tvedestrand var med. Men han kom 

innom flere tema. bl.a. Bompengerefor-

men og reformen som berører SVV 

( Statens vegvesen) . Denne sistnevnte 

reformen "ruller og går" og SVV i Aust- 

og Vest Agder vil til nyttår bli slått sam-

men til en avdeling, Fløystad vil da bli 

sjef og ha 11 avdelinger under seg.  Fyl-

ket administrerer idag langt mere veis-

trekning enn staten, og mange ansatte i 

SVV arbeider for Fylket. Spørsmålet er 

om disse menneskene derfor vil bli over-

ført til fylket, men sterke krefter arbeider 

imot det da de mener kompetansen da 

vil bli pulverisert. 

Det vil også bli langt færre bompenge 

selskaper . Vårt område vil da bli Sør-

Vest som strekker seg fra Buskerud til 

Bergen.  Brikkene, som de fleste biler 

har idag, vil også bli skilt ut i egne sel-

skap, disse vil også kunne benyttes til 

langt mer enn bompasseringer i årene 

som kommer. 

Målet for Bypakka Arendal- og Grimstad, 

som også omfatter Tvedestrand og Fro-

land, er å fremme folkehelsa, bedre tra-

fikksikkerheten og klimavennlig sam-

funnsutvikling. I dag er der kort og godt 

for mange biler, spesielt gjelder dette 2-3 

innfartsveier til Arendal. Det vil bli innført 

bompenger for å komme inn i Arendal, 

dette vil også ramme Harebakken og 

Stoaområdet. Grimstad vil imidlertid ikke 

innføre bompenger i sin by. Målet for 

Arendal blir å få ned personbil trafikken 

gjennom byen og få dette over på buss 

og sykkel.  Spørsmålet kan være om 

dette er et klimaproblem eller et frem-

kommelighets problem..., jeg bare spør. 

En ting er sikkert, for personer i Tvede-

strand som har sin arbeidsplass i Aren-

dal vil det  bli rimelig dyrt når den nye 

veien står ferdig. Først 2 x bom på ny E-

18 og så ny bom for å komme inn i Aren-

dal - og det samme tilbake. Vil fort kunne 

bli 20 - 25.000,- pr år. 

President Knut takket avslutningsvis 

Fløystad for et meget interessant fore-

drag og overrekte han den tradisjonelle 

vinflasken.           Oddvar P. 

Dagfinn Fløystad 

Skulle ha spurt meg. 

https://pixabay.com/no/drittsekk-indre-gris-hund-hunden-2613125/

