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Opplev Helgeland
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Indre Helgeland tilbyr mange naturbaserte 
opplevelser og reiselivsbedrifter hvor gjest-

frihet, lokalmat og nærhet til dyr og natur 
står i sentrum. Mosjøen er knutepunkt på 
indre Helgeland, med kort avstand til E6, 
flyplass og jernbane. 

MOSJØEN    
Mosjøen er en helt spesiell nordnorsk små-
by som ligger innerst i Vefsnfjorden, mel-
lom majestetiske fjell og frodige elvesletter.  
Her kan du reise tilbake i tid og oppleve at-
mosfæren fra et blomstrende småbyliv på 
1800-tallet. Mosjøen vokste i sin tid fram 
gjennom sterk framtidstro og industriell 
skapertrang. Særlig britiske industribyggere 
investerte tungt i tømmerbruk. Britenes tro 
på framtida drev utviklingen i Mosjøen vide-
re og ga stedet kjælenavnet «Lille Klondyke». 
I dag er den gamle delen av byen en kul-
turhistorisk skatt med sine levende brygg er, 
kulturhistoriske kafeer og mange velbevarte 
trehus.

HELGELANDS FRODIGE 
DALER OG RUVENDE FJELL
Godt plassert på Helgelands indrefilét, 
omtrent der Nord-Norge begynner, fin-
nes enorme områder med fjell og daler og 

brusende elver fulle av fisk. Det er ikke rart 
at Norge har gitt flere områder på disse kan-
ter nasjonalparkstempel eller vernestatus. 
I områdene rundt og langs de buldrende 
vassdragene kommer du lett til vandre ruter, 
sykkelstier og padlevann om sommeren. Om 
vinteren kan du gå på ski, kjøre hundespann 
eller dra på spektakulære turer med snø-
scooter. Flyr du til Mosjøen lander du midt 
i et eventyr av storslått natur og småbyens 
komfort og kulturhistorie. Her venter trente 
guider og hyggelig vertskap på å hjelpe deg 
nærmere naturen.

DET GODE LIV PÅ LANDET
Drømmer du om et enklere liv nærme-
re naturen, langt fra byens kjas og mas? 
I fjelldalene rundt Mosjøen finnes en rek-
ke gårdsbruk drevet av folk som lever i 
pakt med gamle verdier. Noen driver med 
geiter, andre med kyr eller frittgående griser. 
Flere lager ost og lignende lokale delika-
tesser. En av dem aler sågar opp fjellrøye, 
i et eget fiskefjøs på tunet og er prisbeløn-
net for sin rene mat. Samtlige gårder byr på 
avkobling, frisk luft, solide måltider, deilige 
senger og turer i det fantastiske landskapet.

I LAKSELORDENES FOTEFAR
Det sies at det var engelske lakselorder som 
lærte lokalbefolkningen langs Vefsna å fis-
ke med flue. De første lakselordene kom 
til Vefsna på 1830-tallet, og etter hvert 
ble det mange britiske entusiaster som 
tilbrakte somrene sine her. Britene brak-
te ikke bare med seg fluefiskekunnskapen, 
men også et nytt og mer romantisk syn på 
naturen. Tradisjonen med naturopplevelser 
som rekreasjon, har vi stolt båret med oss 
videre. Ved Laksforsen og i en rekke fjell- og 
skogsvann i området, finner man fortsatt 
ypperlige fiskeplasser. Enda kan man bli for-
talt fascinerende historier om de velstående 
lakselordene.

I dag er prognosene for både laks og sjø-
ørret svært lovende i alle de behandlede 
vass dragene. Vefsna er friskmeldt og det 
åpnes for begrenset fiske opp til Laksforsen 
og Fellingforsen.
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GAVEKORT

AASLID 
POLAR

Aaslid Polar 
Logo - Produktark - Gavekort

Aaslid Polar tilbyr hundesledeturer med 
Alaska Huskyer i flott fjellterreng i vakre 

Susendalen, like ved Børgefjell nasjonalpark. 

I ett med elementene
Følelsen av å være i ett med naturen, flotte 
omgivelser og frihet er utrolig god. Vi tar 
deg med på en fantastisk opplevelse der 
hundene er glade over å komme seg ut på 
tur og kan ikke komme seg fort nok av sted. 
Du får en fantastisk naturopplevelse da 
du med ditt eget hundespann med Alaska 
Huskyer suser bortover fjellandskapet. Og vi 
lover at du blir smittet av de ivrige hunde
nes entusiasme og glede over å være i sitt 
rette element.

Hundekjøring er en ekte villmarksopplev
elser langt fra storbyens mas og jag. På 
sleden bak hundespannet er det kun deg 
selv, dine nye venner; hundene og fjellets 

stillhet. Du hører snøen knirke,  føler vinden 
i ansiktet og en herlig følelse når du trekker 
inn den rene fjelluften. 

Nordlystur med hundeslede
Kveldskjøring med hodelykt er en helt spe
siell opplevelse; spesielt dersom nordlyset 
danser over himmelen. Susendalen ligger i 
et naturområde hvor ikke kunstig lys for
styrrer og sannsynligheten for å ses nordlys 
er derfor stor.  

Lokalmat fra Fjellfolket
Vi tilbyr måltidsopplevelser ute i det fri ved 
et bål hvor vi koker kaffe og serverer mat 
med lokale smaker. Aller helst serverer vi 
mat fra Fjellfolket, enten under selve turen 
eller på Furuheim gård i for eller etterkant 
av turen. Dette er lokale råvarer produsert 
i rein natur og et utvalg som varierer etter 
sesongen. 

Aaslid Polar  
– med Alaska huskyes innover fjellet

30 km fra Hattfjelldal
60km fra Trofors (jernbane og E6) 
110 km fra Mosjøen by 
120 km fra Mosjøen flyplass

Aaslid Polar
8690 Hattfjelldal
linda.mari@aaslid.no
Telefon: +47 95 07 11 62

Følg oss på Facebook.

Informasjon om aktiviteten
Kr. 950,  halvdags tur (3 timer)  pr pers for voksne og kr. 500,  for barn.  
Kr. 1500, heldagstur (5 timer) per person for voksne og kr. 1000, for barn. 
Varighet 2  5 timer. Skreddersydde turer etter nærmere avtale.   
Inkludert guide og hundespann. Evt. transport og mat på turen kommer i tillegg. 
Oppmøtested avtales. Furuheim gård er et egnet startpunkt. 
Mulighet for hundesledekjøring i Mosjøen etter avtale. 

Fo
to

: H
an

s 
Pe

tt
er

 S
ør

en
se

nAASLID 
POLAROPPLEV

HELGELAND

AASLID 
POLAR

AASLID 
POLAR

Bli med Linda fra Aaslid Polar på en
fantastisk naturopplev else med ditt
eget hundespann med Alaska Huskyer
som suser bortover fjellandskapet.
Velg mellom dag- eller kveldskjøring med 
hodelykt, som er en helt spesiell opplevelse 
dersom nordlyset danser over himmelen. 

Informasjon om aktiviteten
• Ca 3 timers tur i Susendalen for 1-5 personer
• Kaffe/te og noe å bite i etter turen
• Hodelykt inkludert
• Ta på varme klær etter vær og føre

Følg Aaslid Polar på Facebook

GAVEKORT HUNDESLEDETUR

Til: ..............................................................................................................

Fra: ............................................................................................................

Gjelder for:

....................................................................................................................

Gavekortet må benyttes innen: .......................................................

Dato: .........................................Signatur: ..............................................

Gavekortet gjelder for 1-5 personer, og kan ikke veksles i kontanter.

Susendalsveien 3216 
8690 Hattfjelldal
linda.mari@aaslid.no
Telefon: +47 95 07 11 62



Blide Barn 
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Skien, Porsgrunn, Stavern og Steinsholt

Fire familieaktiviteter 
på rekke og rad!

BESØK 
FLERE OG FÅ 

20% 
RABATT!2018

Fire familieaktiviteter 
på rekke og rad!

FOR MER INFORMASJON SE BLIDEBARN.NO

F A M I L I E P A R K

BESØK 
FLERE OG FÅ 

20% 
RABATT!
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SPØR MEG! 
JEG ER DIN VERT I NARVIK
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Norsk Opplevelseskonferanse 
Nettside - Program - Facebook - Profilering mm. 

PROGRAM 
29. oktober - 1. november 2018
POPOPP KONFERANSE NARVIK

Morgendagens turisme
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Innovative Opplevelser 
Hefter - Invitasjoner - Programmer - facebook

Testing som metode 
i innovasjonsprosesser 
Et verktøyhefte med eksempler 
fra opplevelsesbasert reiseliv
Av Dorthe Eide og Elisabet Ljunggren

Testing som metode i innovasjonsprosesser.indd   1 13.08.2018   10:13

DAG 1

12.00 Velkommen til kurs, med felles lunsj. 
 Presentasjon av deltakere og kursledere.

13.00 Modul 1:  Kvalitet og mening

14.00   Modul 2:  Stedlig særpreg, bærekraft 
 og lokale løsninger

           Pause

15.30 Modul 3:  Menyutvikling og tilberedelse 
 av signaturretter

17.00   Modul 4: Opplevelsesdesign og konseptutvikling 

18.00   Praktiske forberedelser til middag (eller pause)

19.30   Måltidsopplevelse (inkl. ”pilottesting”)

DAG 2

08.30     Erfaringsutveksling gårsdagens måltidsopplevelse 
 (pilottestingen)

09.00     Modul 4: Opplevelsesdesign og konseptutvikling  
 fortsetter

11.00 Modul 5 Introduksjon til historiefortelling

11.30     lunsj

12.30     Modul 5:  Historiefortelling med øvelser

14.00     Modul 6:   Opplevelsesledelse for spisesteder

15.30    Avrunding

Kursene er finansiert av Innovasjon Norge. Kursene blir arrangert vinter/vår 2019 og er et samarbeid mellom Innovative Opplevelser, 
De Historiske Hotel & Spisesteder, Innovasjon Norge og Visit Norway. Det blir 7 kurs totalt, 3 i Nord-Norge, 2 på Vestlandet, 
1 på Østlandet og 1 i Midt-Norge. For mer informasjon ta kontakt med Bård Jervan, mobil: 909 42 560,  baard@mimir.no.

Hvem passer kurset for:
• Kjøkkensjefer
• Restaurantsjefer
• Hovmestere
• Bedrifts- og personalledere på spisesteder
• Kokker
• Servitører
• Lokale matprodusenter
• Andre som jobber med mat og reiseliv

Pris: Kr 1500,- 
Reise, kost og losji utover kurset 
dekkes av hver enkelt.
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TORSDAG 28.2 PÅ THON HOTEL NORDLYS

Kl. 09.00 Registrering med ka� e

Kl. 09.30 Årsmøte i Innovative Opplevelser

Kl. 11.00 Ka� epause

Kl. 11.15 Tester dere nye produkter før de lanseres?
 Dorthe Eide og Elisabet Ljunggren fra Nord universitet 
 har samlet nyttige tips i InnOpps nye i hefte i verktøy-
 kassen for kunnskap om innovasjon og opplevelses-
 utvikling. «Testing sikrer bedre kvalitet og reduserer
 ressursbruken på vei fra idé til produkt, derfor er det viktig 
 at alle kjenner metodene» sier Dorthe Eide. Hun vil gå 
 gjennom det viktigste innholdet i heftet på samlingen, 
 basert på konkrete eksempler.

 Alle som deltar vil få heftet «Testing som metode i inno-
 vasjonsprosesser – Et verktøyhefte med eksempler fra
 opplevelsesbasert reiseliv» på samlingen, det kan også 
 lastes fra www.innopp.no.

12.00 Ka� epause

12.15 VARDE Opplevelseskvalitet AS – nå eller aldri?
 «Hvis du vil ha de beste opplevelsene Norge har å by på, 
 så reis fra VARDE til VARDE». Planen er nå at selskapet 
 som skal eie og drifte VARDE, den nye nasjonale merke
 ordningen for opplevelseskvalitet, skal stiftes 20. mars. 
 Styret i InnOpp har vedtatt å gå inn som en av fl ere eiere 
 (klynger, destinasjoner, landsdeler, organisasjoner og
 enkeltbedrifter). InnOpp har vært en pådriver i dette, og 
 mange  bedrifter i klyngen har vært med å utvikle krite-
 riene. NORD Univ. ved Dorthe Eide har ledet arbeidet 
 rundt det. Målet er å kunne merke de bedriftene som 
 tar opplevelseskvalitet på alvor, som aksepterer å bli kon-
 trollert av «ukjente kunder» og som ser potensialet i å 
 bruke ordningen til å bli bedre som bedrift. Godkjente  
 VARDE-bedrifter vil også bli viet ekstra oppmerksomhet 
 av VisitNorway. I Bodø vil Bård Jervan vise hvordan ord-
 ningen er bygd opp og hvordan det vil fungere i praksis.

Kl. 13.00 Lunsj 

Kl. 14.15 Samspill med salgsledd, vinn-vinn?
 Up Norway selger «hele Norge hele året» til individuelt 
 reisende som vil ha kvalitet og unike opplevelser. De 
 sender også mange reisende til Nordland, og deres 
 gjester reiser på egenhånd med forhåndsbestilte over-
 nattinger, måltider, aktiviteter og transport, med en digi -
 tal reiseplan som guide. De vokser stadig og har nå 5 per-
 soner som daglig lager turopplegg i Norge for interna-
 sjonale reisende. Up Norway mener at for å få et mer
 lønnsomt samspill mellom seg og leverandørene de
 bruker, må dette administreres smartere og mer e� ektivt. 
 Til samlingen kommer daglig leder Torunn Tronsvang 
 for å forklare hva hun mener med det, gi oss konkrete eks-
 empler fra deres hverdag og forslag til forbedringer.
 Se også www.upnorway.com.

Kl. 15.15 Ka� epause

Kl. 15.45  Klyngens time – hva er på gang?
 Her blir det orienteringer og dialog om den nye «Norge 
 for matelskere»-satsningen som allerede er godt i gang, 
 om studieturen til Røros, om NORA-samarbeidet, om et 
 nytt nasjonalt samarbeidsinitiativ for reiselivsklyngene, 
 om Norsk Opplevelseskonferanse 2019 og om arbeidet 
 med en innovasjonsLAB

Kl. 16.45 Oppsummering av dagen

18.30 Samarbeid med sjømatnæringen –
 hvor ligger potensialet?
 Sammen med vår «søsterklynge» NCE Aquaculture invi-
 terer vi til kveldsarrangement i Salmon Center Bodø.
 Her skal vi både få omvisning, spise sjømat, få høre om 
 initiativer og erfaringer, og ikke minst diskutere nye sam-
 arbeidsmuligheter mellom opplevelser, turisme og sjømat-
 aktørene i Nordland. Vi får møte NCEA sin klyngeleder 
 Malin Johansen, Kjell Lorentsen fra styret/ Gigante 
 Havbruk AS og Monica Nilsen, daglig leder for Salmon 
 Center Bodø. www.salmoncenter.info/Bodo/

 Vi får servert Sushi fra Oma i Bodø med god drikke til.

 

Årsmøte og klyngesamling
i Bodø 28. februar – 1. mars 2019

INVITASJON

Årets første møteplass for klyngen blir i Bodø 
hvor både årsmøte, fagseminar og kvelds-
arrangement på Salmon Center Bodø står på 
programmet. Vi håper du har satt av dagene og 
har anledning til å delta.

Møtested:
Torsdag 28.2 Thon Hotel Nordlys,
kl. 09.30 - 17.00
Salmon Center Bodø , Sjøgata 21,
kl. 18.30 – ca. 22.00

Fredag 1.3  Thon Hotel Nordlys
kl. 09.00 - 14.00

Overnatting:
Thon Hotel Nordlys

KLYNGESAMLING INNOVATIVE OPPLEVELSER:
”SMAKEN AV HELGELAND” 8. og 9. MAI
MANDAG 8. MAI – I LUNDEFUGLENS RIKE
Kl. 15.30  Minibuss fra Røssvoll, Mo i Rana og ferge videre til Lovund 
 ( Eller individuell reise til Lovund)

Kl. 18.26  Ankomst Lovund og innsjekk på Lovund Rorbuhotell

Kl. 19.00  I Lundefuglens rike
 Lovund har Norges største lundefugl koloni og på Lovund møter vi våren og de 200 000 lundefuglene som har kommet hit for å kurtisere. 
 Før middag tar vi en spasertur for å beskue dette spektakulære syn. Her skal vi også ha fototurisme satsingen i mente! Klær etter vær!

Kl. 20.00  Middag ; «Smaken av Lovund»

TIRSDAG 9. MAI – NYE TRENDER OG HELGELAND
Kl. 08.30  Ny arkitektur for Lovund Rorbuhotell
 Om idéen bak å satse på ny arkitektur når rorbuhotellet skulle utvides. Ambisjonene framover for Lovund og det nye konseptet
 SYN som nettopp er ferdigstilt, v/ daglig leder Sivert Olaisen

 Ny mat fra havet på Træna
 The Northern Company satser på tang og tare, og er i gang med årets innhøsting og snart inviterer de til Træna Foodstudio,  matwork-
 shoper om bruk av sjømat, tang og tare.  Zoe Christiansen er gründer og drivkraften bak satsningen som nå får stor oppmerksomhet.
 Les mer på Moas Blogg om nye satsninger på Træna og workshop på Træna.

 Nye ferieformer langs Kystriksvegen
 Det er Nasjonal Turistveg, det er sykkel og kajakk. Nå er også fokus satt på Slow Travel, turister som har god tid og vil oppleve ting
 tettere på lokalsamfunnene de kommer til. Prosjektleder Audhild Bang Rande fra Kystriksvegen Reiseliv AS forteller mer om dette.

 Nye satsninger på Helgeland
 Helgeland er i støtet, totalt økte antall kommersielle overnattinger med 7% i 2016. Mange nye store og små satsninger er på gang i
 regionen, og leder av Visit Helgeland, Torbjørn Tråslett presenterer hva som er på gang, også ift. markedskommunikasjon.
 Har dere sett de nye videoene som nå tar av på nettet?

Kl. 12.30 Lunsj

Kl. 13.30 Klyngens time

 Oppfølging av InnOppLAB-arbeidet fra klyngesamlingen i Narvik
 Fototurisme, framtidens konferanser og opplevelsesbasert formidling i attraksjoner/museer.
 Forslag til videre satsninger legges fram og diskuteres.

 Handlingsplaner framover for InnOpp 2.0
 Orienteringer om prosjekter, satsninger, nye samarbeidspartnere og nye initiativer

Kl. 15.00 Vi avslutter dagen og spaser til fergekaien.

Kl. 15.25 Avgang ferge og minibuss videre til fl yplassen
 ( eller individuell transport)

Kl. 18.15 Ankomst Røssvoll, Mo i Rana 

PROGRAM



VIS brosjyre oppsett.indd   3 30.10.15   10:35

Larvik kommune
VIS - Vennskap - Inkludering - Sosial kompetanse

VENNSKAP      INKLUDERING      SOSIAL KOMPETANSE

VIS brosjyre oppsett.indd   1 30.10.15   10:35

I barnehage, skole og fritid:
Vennskap, Inkludering og Sosial kompetanse. 

VIS er et prosjekt som skal arbeide for at alle barn og unge 
blir inkludert og føler seg verdsatt.

VIS brosjyre oppsett.indd   2 30.10.15   10:35 VIS brosjyre oppsett.indd   3 30.10.15   10:35

Refleks button til alle elever.
Klassiske kampanjemerker med refleks, 
festet med sikkerhetsnål på baksiden.

Størrelse: 56 mm diameter
Farger: hvit eller sølv

Drikkeflaske med trykk 
til f.eks idrettslag.

Flagg til skolene

T-skjorte til f.eks lærere



Larvik kommune
Informasjonsskilt Bøkeskogen



Larvik kommune
Oppvekst i Larvik & Likestilt pedagogisk praksis

Kvalitet 
i skolen 
2014 l  2016
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Likestilt pedagogisk 
praksis i barnehagene

Brosjyre Likestilt ppi barnehagene 21 x 21 cm trykk.indd   1 18.03.15   08:51

Personalet i barne- 
hagen er barnas 

rollemodeller, og har 
stor betydning for 
barns utvikling av  
kjønnsidentitet. 

Rapport fra prosjekt i 7 barnehager i Larvik kommune 2013-2014 Kommuneprogrammet ”Likestilte kommuner”. 

Brosjyre Likestilt ppi barnehagene 21 x 21 cm trykk.indd   2 18.03.15   08:51

1. Innledning

3

Like muligheter og rettigheter for gutter og jenter, kvinner og menn er grunnleggende 
menneskerettigheter. Satsing på et likestilt samfunn der alle får like muligheter, og kvinner 
og menn deltar på lik linje, resulterer i at landet oppnår framgang både sosialt, økonomisk og 
politisk. Dette er bakgrunnen for regjeringens store satsning på likestilling med handlings-
planen ”Likestilling 2014”. Likestilling handler om at alle ressurser må tas i bruk uavhengig 
av kjønn, funksjonsevne, etnisitet, alder eller seksuell orientering. Handlingsplanen gir en 
samlet framstilling av politiske mål, strategier og tiltak. Hensikten er at alle skal ha mulighet 
til reelle valg, uten at kjønnsstereotyper og hemmende strukturer legger føringer for hvilke 
valg folk tar.

Larvik ble etter søknad tildelt midler gjennom 
kommuneprogrammet ”Likestilte kommuner.”  
Programmet har til hensikt å øke kompetansen 
og innsatsen for integrering av likestillings
perspektivet i kommunal politikk og tjenester. 
I Larvik har ”Tjenesteområdet barnehager” vært 
fokusområdet gjennom prosjektperioden 2013 
– 2014.

Likeverd og likestilling skal ligge til grunn for all 
læring og pedagogisk virksomhet i barnehagen.  
Målet om at gutter og jenter skal ha like mulig
heter handler om hvordan barna blir møtt, 
om at alle skal ha lik mulighet til å delta i forskjel
lige aktiviteter, og at de voksne ikke skal tillegge 
barn egenskaper fordi de er gutter eller jenter.  
Lov om barnehager og Rammeplan for barne
hagen har tydelige føringer for likestillings arbeid 
i barnehagen. 

Rapport fra prosjekt i 7 barnehager i Larvik kommune 2013-2014 Kommuneprogrammet ”Likestilte kommuner”. 

Brosjyre Likestilt ppi barnehagene 21 x 21 cm trykk.indd   3 18.03.15   08:51

Prosjektmål
• Ansatte i barnehager er bevisst egne 

holdninger.
• Ansatte i barnehager har kunnskap 

om likestilt pedagogisk praksis, og bruker 
kunnskapen i sitt daglige arbeid.

• Ansatte i barnehager er bevisst på 
like stillingsperspektivet i all 
kommunikasjon og handling.

• Likestillingsperspektivet er synlig i barne
hagens planer og pedagogiske praksis

Innsatsområder
Øke fokus på likestillingsperspektivet i barne
hager gjennom språksetting og anerkjennelse, 
lek og bevisstgjøring i forhold til litteratur.

Heve kunnskapsnivået til de ansatte gjennom 
kurs, veiledning og refleksjon.

Sørge for at likestillingsperspektivet blir inte
grert i lokale planverk og i pedagogisk praksis.

Organisering av prosjektet
• Prosjektet er forankret hos rådmannen. 
• Ledes av en prosjektgruppe sammensatt 

av leder, rådgiver og veileder i Virksomhets
område barnehager og tre styrere.

• 7 barnehager er prosjektbarnehager etter 
eget ønske.

• Nettverk bestående av prosjektgruppa, 
styrer og en barnehagelærer fra hver 
prosjektbarnehage. Nettverket har hatt 
jevnlige møter for utveksling, refleksjon, 
framdrift og faglig påfyll i form av kurser, 
studietur og deltakelse på nettverks  
sam linger i regi av Likestillingssenteret. 

• Kompetanseheving av alle ansatte i 
prosjektbarnehagene gjennom kurs, 
litteratur og annet studiemateriell.

• Nettside med informasjon og materiell.
• Veileder til bruk i barnehagene: 

”Urettferdig” Jenter og gutter med like 
muligheter – om likestilling, likeverd og 
mangfold. Heftet er et verktøy for alle 
medarbeidere i barnehagen med målsetting 
om å inspirere, utfordre og legge grunnlag 
for refleksjon, og bevisstgjøring av egne 
holdninger som er grunnleggende i arbeidet 
med likestilt pedagogisk praksis. 
Fylkesmannen i Vestfold lanserte heftet 
i begynnelsen av 2012.
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Barnehagene i Vestfold

Jenter og gutter med like muligheter – om likestilling, likeverd og mangfold

“Urett-

	ferdig!”

Brosjyre Likestilt ppi barnehagene 21 x 21 cm trykk.indd   4 18.03.15   08:51

Gøy på landet barnehage
Barnehagen har 36 plasser for barn i alderen 16 
år, 300 % pedagoger og 365 % medarbeidere. 
Barnehagen har jobbet systematisk med like
stilling, likeverd og mangfold siden 2009. Barne
hagen ønsket å bli med i prosjektet for å sette 
fokus på egen praksis knyttet opp mot barne
hagens satsningsområder.

I prosjektperioden har barnehagen hatt eksterne 
og interne kurs der målet har vært å skape 
refleksjon rundt egne holdninger og praksis, 
samt å inspirere og bevisstgjøre de voksnes rolle 
for betydning av relasjoner og handlingsrom i 
hverdagen.

Gøy på landet barne
hage er mye på tur, og 
har varierte turområder 
i nærheten av barnehagen. 
I prosjektet ble det naturlig å velge innsats
området ”lek på tur”. Barnehagen ønsket å se 
nærmere på:

• Hvem leker sammen?
• Hvilken type lek finner sted?  
• Hvordan voksne gjennom aktiv handling kan 

være med på å påvirke sammensetning av 
kjønn i aktiviteter og handlingsrom?

5

2. Presentasjon av 
 barnehagene og prosjektene
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DNT Larvik
Informasjonsskilt kyststien Brunlanes - Larvik

Last ned UT.no i App Store.
UT.no har et stort utvalg  av 
turer i Norge, også langs 
Kyststien i Vestfold samt 
lokale kart.

Informasjonstavlene er sponset av:

Stavern Rakke V Røvika NalumRakke Ø Kjærstranda Hummerbakken Kloppsand Løvall  Skutebakken NevlungstrandaBlombakkenFuglevik Mølen Omlidstranda ØdegårdenHelgeroa Barkevik

2,8 km 0,9 km 0,8 km 1,9 km 2,0 km 1,5 km 3,4 km 4,2 km 0,5 km 1,7 km 3,1 km 1,4 km 1,0 km 1,7 km 2,1 km 1,9 km 1,3 km

VESTFOLD

Vardeberget

2,5 km

Ødegården

Marianøkleblom (Prímula veris) finner du mye av her. 
Den  trives på god, kalkrik jord i litt åpen skog eller 
gressbakke. Skjellsanden i grunnen gir blom s t  en 
kalktilskuddet. 

Larvikitten her er dannet for litt over 290 millioner år siden, 2 – 3 km 
under jordoverflaten. Slike dypbergarter som kommer opp i dagen etter 
lang tids erosjon, sprekker ofte opp i et slags rutemønster. Når vann og is i 
løpet av mange istider bearbeider overflaten, ser vi resultatet her som et bratt 
kollelandskap.

Pegmatitt som vi har her, blir dannet dypt nede i jordskorpen på et sent 
stadium i størkningen av en dypbergart.  De eksepsjonelt store krystallene 
utvikler seg over lang tid, og pegmatitt inneholder også forskjellige sjeldne 
mine raler. Hele veien langs kysten ser vi lange smale og brede pegmatittganger. 

Rekkene med betong - 
     pilarer i dalen som 
går i retning Barke vik 
er fundamenter etter 
trevarebedrift en A/S 
Trelast fra Kongsberg 
som ble bygd her i 
1917-18.  
Bedriften skulle 
produsere moduler 
for ferdig hus og ble 
lagt her ute fordi det 
var dypvannskai og  
mulighet for eksport 
av produktene.  
Bedrift en gikk 
dundrende konkurs.

I dalen som går i retning Hallen kan en, nesten helt ut mot stranda og like 
vest for veien, se murene etter en stor bygning.  Her sto det et stort ishus som 
fikk is fra Bålsrødtjønna. Det var også ishus inne i Hallen, men Ødegårdsbukta 
kunne være islagt langt utover våren, og da var det en fordel å ha et ishus ved 
isfri havn.

Her har også vært et eller flere småbruk som dyrket korn og poteter og holdt 
husdyr.  Fiske var sikkert en god tilleggsnæring.

Fagerklokke (Campánula persicifólia) er nok land ets
mest elegante klokkeblomst. Stengelen har 
ingen grener og den har bare noen få, store, mørke-
blå blomster. Den flotte, halvmeterhøye blomsten 
kan du se i juli måned innover mot Ødegården.Foto fra Per Nyhus’ arkiv

Foto: Kjell Einar Aadnevik
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Last ned UT.no i App Store.
UT.no har et stort utvalg  av 
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Kyststien i Vestfold samt 
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Informasjonstavlene er sponset av:
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VESTFOLD

Vardeberget

2,5 km

Løvall

Rødflangre (Epipáctis atrórubens) er en orkidé som 
vokser på tørre steder på bergartene fra kambro-
silur her ved Løvall. Den blir opptil 25 cm høy og 
den mørkerøde orkidéblomsten er bare 1 cm bred. 
I området her finnes flere orkidéer. Kalk furuskogen 
med sine interessante planter på Styggås er vernet 
som naturreservat.

Kambrosilurtiden for 541 – 419 millioner år siden dannet avsetnings-
bergarter med kalk, skifer og sandstein mens kontinentene lå sør for 
ekvator. På Styggås ser vi en bergart som ble dannet på havbunn i denne 
tidsperioden. Lagene står nesten loddrett med nedsynkning mot øst.

Båndgneisen vestover herfra tilhører Bambleformasjonen og er 
1.5 milliarder år gammelt grunnfjell. Gamle bergarter ble utsatt for 
stort trykk og høy temperatur dypt nede i jordskorpa.  Derfor ble de 
omdannet, og stripene kommer av lagene med forskjellige bergarter. 

Navnet Løvall stammer 
fra “Loduvollr” og betyr 
ladesletta. 

Her har det fra like 
etter vikingetida vært 
ryddet plass  for jord-
bruk samtidig som 
det har vært laste- og 
losseplass ved Havne-
bukta. Havet sto et par
meter høyere den gang.

Her finner vi også en 
gravrøys fra vikinge-
tida.

Foto: Kjell Einar Aadnevik

Storskarven kan ofte sees  på steinene og  skjærene 
her ute. Enten fortærer den fangst eller er på utkikk 
etter det. Eller så sitter den med utbredte vinger  
for å tørke fjærene etter et dykk. Ærfugl og andre  
vadefugler er ofte å obs er vere i dette far vannet som 
er rikt på fisk og annet fra havets matfat. 

Foto: Albert Andersson

Foto: Per Nyhus

Foto: Per Nyhus

Styggås
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Aggreko - størst på utleie!

Driftssikkerhet
Alt utstyr er konstruert og produsert for optimal driftssikkerhet i alle slags 
miljøer og klimasoner. Vi står selv for produksjonen og vet derfor at utstyret 
tåler de tøffeste utfordringer. For oss er det en selvfølge at alt virker – alltid! 
Og at komponenter og deler alltid passer sammen.

Erfarne fagfolk
Med et nettverk av medarbeidere over hele kloden, er våre ingeniører og 
erfarne fagfolk alltid i nærheten. Klare til å finne løsninger, sette opp og 
drifte systemer som får jobben gjort. 

Mer enn 50 års erfaring
Etter mer enn 50 års virksomhet, kan Aggreko tilby både fagfolk med 
bransjekompetanse og en komplett park av utleieutstyr. Har du et problem, 
løser vi det!

Full support 24/7
Med vårt dedikerte team av dyktige medarbeidere får du alltid rask respons, 
og en løsning som gir det ønskede resultat.

Aggreko er verdens største selskap innen utleie av utstyr og systemer for temperaturkontroll, 
midlertidig strøm og lastbanker.

Global aktør 
Med over 5700 ansatte, fordelt på 194 kontorer i mer enn 100 land, er vi strategisk lokalisert 
nær de viktige markedene. I Norge finner du oss i Egersund og Oslo.

Leveringstrygghet 
Kjøletårn, luft- og vannbaserte kjølere, reversible varmepumper, varmevekslere, oppvarming 
og avfukting. Aggreko tilbyr skreddersydde utstyrspakker for temperatur- og fuktkontroll. Våre 
spesialister får nødvendig utstyr raskt på plass og sørger for at alt fungerer slik det skal. 

www.aggreko.no Tlf: 810 00 333
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Aggreko
Brosjyrer - Flyers

24/7 utleie av systemer for 
temperaturkontroll 
og midlertidig strøm.

Aggreko Norway AS 
Avdeling Oslo
Dragonveien 44, Bygg 31 
2013 Skjetten 
Tlf: 810 00 333
Faks: 63 84 19 32 
Orgnr: 923 545 921
www.aggreko.no 
E-post: post@aggreko.no

Aggreko Norway AS 
Avdeling Egersund
Sørlandsveien 318 
4376 Helleland 
Tlf: 810 00 333
Faks: 51 46 45 90 

AGG279NO  12/13
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Utstyr og systemer:
Generatorer Diesel, Generatorer Gass, Skap og kablinger, Lastbanker, 
Trafoer, Kontrollrom, Temperaturkontroll, Drivstofftanker, og Brann- og 
gassvarsling.

Aggreko Sweden
T.J. ing AB 
Agentur
Tlf: +46-31-712 49 00
Mobil: +46-73-927 50 04
www.tj-ing.se 
 
 

Aggreko avdelinger

Hos Aggreko er vi fokusert på utleie av strøm, lastbanker 
og løsninger for temp era turkontroll. Vi opererer fra 194 
kontorer, arbeider sammen og støtter kunder i mer enn 
100 land.

Vindkraft vil hjelpe oss i fremtiden… 
Vi vil hjelpe dere med framdriften!

1340-Aggreko 2 sidig   1 28.03.11   14.20
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ENERGYST -
CAT RENTAL POWER
En stabil tilførsel av strøm er veldig viktig for deg som kunde. Det er med på å skape 
den tryggheten du trenger for å produsere ditt produkt under alle omstendigheter. 
Det bidrar til å sikre produksjonen og beskytte dine ansatte som tross alt er nøkkelen 
til en bedrifts suksess. Så når du trenger en optimal løsning som du virkelig kan stole 
på, vil det lønne seg å bruke Energyst som samarbeidspartner. 

Som en av verdens største globale aktører tilbyr Energyst nøkkelferdige leieløsninger 
for temperaturkontroll og strømproduksjon. Selskapet oppsto som et fellesforetak 
mellom Caterpillar Inc. og 10 av deres forhandlere. Energyst har blitt en global 
merkevare.

Vår globale tilstedeværelse er ikke noe mål i seg selv. Vi betrakter det som en 
samlende energi til våre lokale depoter og medarbeidere. Vi er alle eksperter på  
våre områder. Vi leter alltid etter den beste løsningen for våre kunder. Det vil si 
at vi kan velge å bruke standarder eller skreddersy etter kundens behov og ønsker.

Alternator

Motor

Kjølesystem

Kontrollpanel

Ring 33 01 97 50

APPLIKASJONER, FORDELER OG OMRÅDER:
Applikasjoner:
• Beredskap/Reservestrøm

• Midlertidig strøm under byggefaser

• Strøm ved testproduksjon

• Back-up ved systemsvikt

• Midlertidig strøm ved service og vedlikehold

• Kapasitetstesting

• Både LV og HV systemer

Fordelene med å leie:
• Ingen kapital bundet i eget utstyr

• Ingen kapital bundet i egen kompetanse

• Ingen store engangsutgifter

• Ingen risiko og nedskrivninger 

• Ingen vedlikeholdskostnader

• Ingen reparasjonskostnader eller reservedelshold

• Ingen lagerkostnader

• Ingen fremtidig binding på bruk av utstyret

REFERANSER:
Norge: Industri – Produksjon 
Kristiansand – Testing av kran
• 2 x 1500 kVA aggregater

• Paralellkoblet med redundans

• 1500 kVA LV – 690 V transformator

• Over 500 m kabel

• Serviceingeniør for watchdog

Norge: Underholdningsbransjen 
Oslo – Konsertarrangement
• 3 x 500 kVA, 4 x 150 kVA, 1 x 135 kVA 

og 1 x 100 kVA aggregater

• Synkronisering

• Hovedtavle + 5 distroskap

• 1000 m kabel

• Serviceingeniør for watchdog

Norge: Olje & Gass 
Haugesund – Midlertidig strøm 
til testing og igangkjøring
• 3 x 1250 kVA aggregater i paralell

• 2 x 4 MVA HV transformatorer

• 8000 liter fuel tank

• 1700 m kabel

• Serviceingeniør standby

Sverige: Shipping – Transport 
Lysekil – Nødstrøm
• 500 kVA aggregat

• 200 m kabel

• Responstid 6 timer

Vi leverer strøm til:
• Underholdningsbransjen

• Skipsindustrien

• Olje & Gass og Petrokjemi

• Kraftproduksjon

• Landbasert industri

• Datasenter, sykehus, millitære installasjoner etc.

Ring 33 01 97 50
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KJÆRE KOSTREFORM-MEDLEM!

LEDER

I mer enn førti år har vi fått høre at vi må spise mindre fett, og særlig mindre 
mettet fett, for å holde oss slanke og friske. Men hvordan har utviklingen 
vært? I Norge er 58 % av menn og 47 % av kvinner over 20 år overvektige. 
Nær 20 % av oss lider av fedme (KMI > 30). 

En million nordmenn har enten diabetes eller prediabetes. En million har for 
høyt blodtrykk. 450.000 har hjerte- og karsykdom. 400.000 har eller har hatt 
astma, 370.000 har KOLS. 400.000 har kronisk nyresykdom. 300.000 har rev-
matisk sykdom. 215.000 lever med en kreftdiagnose, 30.000 får kreft hvert år 
og 11.000 dør av kreft hvert år. 70.000 har demens og antallet forventes økt 
til 160.000 innen 2050. Nesten en firedel av den voksne befolkningen har en 
diagnostiserbar psykisk lidelse. Og vi kunne fortsatt med andre diagnoser.

Like før sommeren i år ble Stortingsmelding 19, Folkehelsemeldingen, 
behandlet av Stortinget. Der er konklusjonen at «Helsetilstanden i den 
norske befolkningen er svært god.» I meldingen heter det også: 
«Siden 1960 har Norge gått fra å ha verdens høyeste levealder til å havne 
et stykke ned på verdensrankingen, særlig for kvinner.»

Og vi har Europas mest kostbare helsevesen, ifølge OECD. Statsbudsjettet 
for 2015 viser at 15% av Norges kostnader er knyttet til Helse- og omsorgs-
departementet (HOD) og 13% går til utbetaling av sykepenger, arbeids-
avklaringspenger og uførhet. Enda verre er det at kostnadene til HOD økte 
med 10,5% fra 2014 til 2015 og pensjonsutbetalingene til sykdom økte med 
11,5%. Det sier seg selv at noe er helt sykt med helseutviklingen!

Har vi blitt fete og syke til tross for at vi har fulgt myndighetenes råd eller fordi 
vi har fulgt rådene? Vi mener at vi er blitt syke av for mye industriprodusert 
mat og fordi vi har fulgt våre myndigheters råd om å spise mer karbohydrater 
og flerumettet omega-6 fett. Begge deler forårsaker og forverrer betennelse.

Vi trenger en Kostreform! Og skal vi få til det, trenger vi 
enda flere medlemmer som er med og synliggjør at 

våre myndigheter er på ville veier!

Kos deg med første utgave av Kostnytt – Julia og 
resten av redaksjonen har gjort en fantastisk jobb! 
Jeg håper du kan bruke ditt nummer av Kostnytt til 

å spre budskapet vårt og verve flere medlemmer.

God Jul og Godt Nytt År!
Erik Hexeberg 
Leder Kostreform
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Disse er til tomatsuppen og 
lasagnen i kveld, sier Ulrika og 
tar grove grep om de grønne: 
oregano, rosmarin, persille, 
timian. 
Ernæringsfysiologen, kokebok-
forfatteren, spaltisten og mat- 
nerden har erstattet Stockholm 
med Gotland og pasta med 
aubergine. Dagene på øya 
starter og slutter med mat. 
Når hun ikke taster på enda en 
kokebok ved morgengry, 
planlegger hun kveldens meny. 
I kveld kommer 80 mennesker 
til den ombygde griselåven for 
italiensk aften, salater, pesto- 
squash, pizza, lasagne, og 
sj oko  lademousse. Alt uten potet-
er, ris, pasta og sukker, alt med 
hjelp fra kjøkkenhagen.
Gotland er mer enn lave gjerder 
av stein, hvite flekker av lam, 
røde tepper av valmuer og uen-
delig sjø. Øya er markens grøde 
og mat-turistenes favoritt. Ulrika 
har tilbragt somrene her siden 
hun var liten.
– Jeg elsker landskapet, livs-
stilen, menneskene og roen. 
Lyset  her minner meg om Afrika, 
slettene ser ut som savanner i 
kveldslyset. Men her er lam 
istedet for sebraer, smiler hun. 

 
Ide fra Afrika
Det var under en familieferie 
i Tanzania at ideen om å gjøre 
griselåve til restaurant kom.  
En afrikansk formiddag vandret 
hun bortover stranden, og la 
merke til et enkelt hus med ter-
rasse mot havet. Et spisested?

– Kan vi spise her i kveld, spør 
hun husets afrikanske eier.
– Ja. Når vil dere komme?
– Klokken åtte. Hva serverer du?
– Det jeg finner på markedet, 
svarer damen.
– Et av de beste måltid jeg noen 
gang har fått. Det slo meg at 
god mat kan og bør være enkel 
og lokal.
Noen millioner kroner og 
bekymringer senere var 300  
griser erstattet med ”Hemma 
hos Ulrika”. De fleste stockholm-  

 
ere som åpner forretning på 
øya, gjør noe trendy i nærheten 
av hovedstaden Visby. Ulrika 
og familien kjøpte gården i det 
treigeste hjørnet av Gotland: 
Rone. Nei, du har neppe hørt 
om stedet… 
Her i sør er skrittene saktere, 
grisene gladere, dialekten 
dypere, valmuen villere og sjar-
men større enn de fleste andre 
steder på øya. Og nå lukter det 
pizza uten hvetemel fra ovnene.
- Hemma hos-følelsen kommer 
gjennom det åpne kjøkkenet, her 
ser gjestene at jeg lager og leg-
ger opp maten. Dessuten opp-
står en spesiell stemning når folk 
som ikke kjenner hverandre plas-
seres sammen. Om du bestiller 
bord til to, havner du gjerne med 
ukjente, du deler overraskelsen 
ved kveldens smaker. Når jeg 
ønsker velkommen og forteller 
om aftenens meny og matens 
opprinnelse, føler de seg koblet. 
Når de slentrer gjennom hagen 
før de setter seg, ser de vekste-
ne de snart skal spise. 
– Folk er blitt mye mer opptatt av 
ærlig mat.
– Lager du all maten selv, er her 
ingen kokk, spør de.
– Selvfølgelig gjør jeg det, her 

GODT PÅ GOTLAND
Da Ulrika Davidsson (46) gjorde griselåven på Gotland til restaurant, 

ante hun ikke hvor mye av maten hun skulle hente fra marken. 
Lyset  her minner 
meg om Afrika, 
slettene ser ut 
som savanner i 

kveldslyset. 

Tekst: Julia Schreiner Benito. Foto: Foto: Juliana Wiklund



Demotec AS
Ny profil

Ben Ove Broks
Tlf: 950 84 246
www.demotec.no

Demotec presentasjon.indd   10 06.08.12   11.20

Demotec presentasjon.indd   9 06.08.12   11.18



Confex Norge AS
Brosjyrer kurs og konferanser

Vi tar kompetanse på alvor

Faglig og personlig utvikling 
for deg som jobber med administrasjon

Kontorets administrator
og koordinator

• Word, Excel og Outlook – la verktøyene gjøre jobben for deg

• Slik skriver du e-post som ikke kaster bort din og andres tid

• Effektiv møteplanlegging og gjennomføring

• Struktur og tidsbruk – prioritering av arbeidsoppgaver

“Et vel gjennomført 
arrangement. 

Flotte foredragsholdere, 
sitter igjen med en veldig 
god følelse og fått med 

så mye nyttig av 
disse 2 dagene.”

Eli Kamilla Jakobshaug, 
sekretær, Kongsberg 

Maritime AS

www.confex.no/kontor
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Vi tar kompetanse på alvor

LEDELSE OG UTVIKLING AVAKS/SFO-LEDERKONFERANSEN 3. - 4. APRIL 2018

AKS/SFO

www.confex.no/sfo

www.confex.no/sfo
Veldig bra! Konferansen burde 
vært lagt over tre dager! 
Kari Myklebust Moe, SFO-leder, Sand Skole



Bratsberg Utbygging AS 
Logo - Prospekt - Annonser

7

Livet ved elva – midt i byen

Det skal i Elvebredden - Bratsberg Brygge bygges tilsammen 36 nye

leiligheter, derav 29 nye leiligheter i nye bygningskropper, samt 7 nye

leiligheter i Neptungården, som skal fullrenoveres , bygges på og om.

Elvebredden vil ha parkering og bodanlegg i kjeller. Forretningsarealer/-

næringsarealer i første etasje som er fleksible og kan bli benyttet til

større eller mindre enheter. I andre, tredje og fjerde etasje blir det

flotte boliger med unik vannkontakt og utearealer fra 63 til 126 kvm.

Leilighetene i Neptungården blir liggende i 3 etasje (5 leil) og i 6 etasje

(2 leil). Alle leiligheter har adkomst via heis og trapper direkte fra bod og

garasjeanlegg.

Dagens fangst
- midt i byen

6

Livet ved elva
- midt i byen

w w w . b r a t s b e r g b r y g g e . n o

3 6  N Y E  L E I L I G H E T E R

 

3 6  N Y E  L E I L I G H E T E R

w w w . b r a t s b e r g b r y g g e . n o

Salg ved Trygg Eiendomsmegling Grenland AS
Tlf: 35 56 97 70 - Storgaten 148 - Porsgrunn

Bryggesleng
- midt i byen

Midt i hjertet av byen, rett ved elva kan du bo i lekre

leiligheter tilpasset deg og dine. Ta del av bylivet eller

nyt utsikten ved Porsgrunnselva på din egen brygge

eller veranda.

På Elvebredden - Bratsberg Brygge, skal det bygges

36 flotte andelsleiligheter fra 54 til 128 kvm. En av

disse kan bli dine. Vi åpner for reservasjon av leiligheter

f.o.m fredag den 05.05 kl 09:00. Prospekt, prisliste og

informasjon vil foreligge på samme tidspunkt.

Velkommen til livet ved elva - midt i byen!

Foto:©
P

hotonica



Eiendomsmegler 1
Annonser - Roll-up - Boards

SALGSGARANTI
Vi er lokalkjente og vet hva folk vil ha. Derfor tør vi gi deg denne garantien: 
Ikke noe salg – ingen honorarer til oss! 

Ta kontakt, så selger vi boligen din!

EiendomsMegler 1 dekker hele Telemark. Vi gir deg:

Vinje

Notodden
Siljan

Fyresdal

Hjartdal

Skien Tinn

Porsgrunn

Bø

Bamble

Seljord

Kragerø

Sauherad

Nome

SOLGT

SOLGT

SOLGT SOLGT

SOLGTSOLGT

SOLGT

Ulefoss

Gvarv SOLGT

SOLGT

SOLGT

SOLGT

SOLGT

SOLGT

SOLGT

SALGSGARANTI
Vi er lokalkjente og vet hva folk vil ha. Derfor tør vi gi deg denne garantien: 
Ikke noe salg – ingen honorarer til oss! 

Ta kontakt, så selger vi boligen din!

EiendomsMegler 1 dekker hele Telemark. Vi gir deg:

SOLGT SOLGT

SOLGT

SOLGT

SOLGT

SOLGTSOLGT

SOLGT

SOLGT

SOLGT

SOLGT

SOLGT
SOLGT

SOLGT

SOLGT

SOLGT

SOLGT

SOLGT

SOLGT
SOLGT

SOLGT

SOLGT
SOLGT

A4-helside Salgsgaranti_original.indd   1 03.09.12   14:47
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SALGS-
GARANTI

Ta kontakt, så selger vi boligen din!

Vi gir deg:

SOLGT

SOLGT

SOLGT

SOLGT

SOLGT

SOLGT

SOLGT

SOLGT

SOLGT

SOLGT

SOLGT

SOLGT
SOLGT

SOLGT
SOLGT

SOLGT

Ikke noe salg – ingen honorarer til oss!

EiendomsMegler 1 dekker hele Telemark

SOLGT

Roll-up_Eiendomsmegler1.indd   1 03.09.12   09:53



Alfa Eiendom AS
Saltbrygga - Annonser - Invitasjon - Roll-up

I N V I TA S J O N

Eller i rekkehus – eller leilighet – av danske Vandkunsten? 
Sammen har de prisbelønte arkitektene skapt et nytt kapittel i nordisk trehustradisjon.

Velkommen til Saltbryggas første presentasjon. 
SØNDAG 20.9 KL. 13.00 -15.00.

MEGLERE: 
Eneboliger: Eiendomsmegler 1 v/ Tore Solberg 91 64 43 30. 

Rekkehus/ leiligheter: Garanti v/ Lars Erik Nordrum 47 89 26 66, 
Ruth Iren Jacobsen 99 25 77 56.

Saltbrygga, Iver Hesselbergv. 9, Østre Halsen, Larvik - saltbrygga.no

ÅTTE METER TIL BRYGGEKANTEN 
I EN LUND HAGEM-VILLA?

INVITASJON
KJÆRE NABOER OG ANDRE INTERESSERTE:

Velkommen til den første presentasjonen av boligene på Saltbrygga. 
SØNDAG 20.9 13.00-15.00.

Den lille parken, sandstranda og kyststien som slynger seg bryggelangs.  
Du har sikkert sett at Saltbrygga begynner å ta form.

Nå er det tid for å presentere boligene!

Eneboligene er tegnet av Lund Hagem. Rekkehusene og leilighetene av danske Vandkunsten. 
Begge er arkitektbyråer av internasjonalt format. De tenker nordisk, moderne og naturnært. 

Sammen har de lagt til et nytt kapittel i Larviks rike trehustradisjon. 
Svein Lund kommer selv og presenterer eneboligene.

MEGLERE: 
Eneboliger: Tor Solberg 91 64 43 30,  

Rekkehus/leiligheter: Lars Erik Nordrum 47 89 26 66

Saltbrygga, Iver Hesselbergv. 9, Østre Halsen, Larvik - saltbrygga.no

I enebolig tegnet av Lund Hagem. 
Eller i rekkehus – eller leilighet – av danske Vandkunsten? 

Sammen har de prisbelønte arkitektene 
skapt et nytt kapittel i nordisk trehustradisjon.

Saltbrygga, Iver Hesselbergv. 9, Østre Halsen, Larvik - saltbrygga.no

ÅTTE METER TIL BRYGGEKANTEN 
PÅ ØSTRE HALSEN!

Roll-up 85 x 200 cm.indd   1 16.09.15   09:45



Arbeiderpartiet Larvik
Valgkampavis

Ryddig økonomi
Fellesskap
Klima og Miljø

Partiprogram 2015 - 2019

Stem Arbeiderpartiet! Larvik Arbeiderparti

Ryddig økonomi

Fellesskap

En ryddig kommuneøkonomi betyr alt når vi skal investere  
i framtida. Når vi skal vinne kampen om småbarnsfamiliene. 
De som gir oss  skatteinntekter, penger til skoler og 
barnehager – liv, aktivitet og framtidstro. 

I Arbeiderpartiet er vi opptatt av sterke fellesskapsløsninger. 
Fordi vi får til mer sammen enn hver for oss. Og fordi et sterkt 
fellesskap gir trygghet og tilhørighet – grunnleggende verdier
for å leve et godt liv.

Vi vet at vi må endre oss. De lokale og globale 
miljøutfordringene krever det. Men heldigvis blir 
endringene gode. Grønnere hverdag, tryggere 
trafikk, mer forebygging og et sunnere liv. Dette 
blir bra!

Klima og miljø

P a r t i p r o g r a m  2 0 1 5 - 2 0 1 9

Barnehage og skole 
n Senke makspris og opprettholde graderte takster og søskenmoderasjon i barnehage og SFO
n Flere lærere og andre yrkesgrupper inn i skolen – øke antallet voksne per elev og gruppe
n Satse ekstra på nye lærere – slik at de blir i læreryrket
n Trygg skolevei i hele kommunen
n Innføre forsvarlig bemanningsnorm i barnehagen og SFO – sikre voksentetthet i hele åpningstiden 
n Sikre oppdaterte læremidler og lærebøker for alle elever
n Løpende opptak i barnehagene
n Integrering – fortsatt satsning på Norskskolen og Kombinasjonsklassen
n Eksisterende barnehager og skoler skal bygningsmessig pusses opp til dagens standard 

I en kommune er det alltid utfordringer som 
må løses. Og for å lykkes må vi ha orden i 
økonomien. Da vi overtok for snart fire år 
siden, var Larvik i krise. Det har vi ryddet opp i. 
Ungene våre har fått to nye og moderne skol-
er. Flere spennende boligprosjekter er i gang. 
Antall lokale arbeidsplasser øker. Kommunal 
Rapport rangerer nå Larvik som landets 
18. beste kommune. For tre år siden lå vi på 
159. plass. Det viser at politikken vår virker!

Ryddig økonomi og bedre tider!

Rune Høiseth
Rådgiver i NAV Vestfold. 1. plass, ordførerkandidat  
på Larvik Arbeiderpartis liste

Det ser lyst 
ut for Larvik!

Kommuner som satser på miljøet, men-
neskene og de myke trafikantene,  er vinner
ne. Det er her næringsliv og handel vokser. 
Her øker tilflyttingen og skatteinntektene. Vi 
kan få til dette i Larvik også. Pengene finnes 
der,  i Nasjonal Transportplan. For å få disse 
midlene legger vi nå grønne planer. Planer 
som både er bra for Larvik og bra for miljøet!

Ja til et grønnere og mer 
attraktivt Larvik!

Bruce Atle Karlsen 
Utviklingsøkonom

Ja, takk til 
bymiljøpenger!

P a r t i p r o g r a m  2 0 1 5 - 2 0 1 9

Klima 
n Utvide sykkelveinettet i kommunen på en helhetlig måte
n Jobbe for å realisere sykkelvei mellom Helgeroa og Stavern
n Gang- og sykkelbro fra Østre Halsen (via St. Helena) til Torstrand
n Kollektivtrafikk og sykkelveier skal være bærebjelken ved planlegging av nye bolig og næringsområder
n Bruke den gamle jernbanetraseen fra Porsgrunn til Larvik som sykkel/kultursti
n SuperSpeed og andre ferjer skal bruke landstrøm som energikilde når de ligger til kai
n Kommunens bilpark skal bestå av ladbare hybrid og el-biler
n Kommunens bygningsmasse skal oppgraderes for å møte nåtidens klima og energiutfordringer

By og land hand i hand, het det før. Og det 
er fortsatt like aktuelt. Satser vi på moderne, 
grønn utvikling av byene og tettstedene 
våre, kommer dette alle til gode. Kortreist 
mat, andels gårder, friluftsliv og  rekreasjon. 
Marked for håndverksbedrifter, konsulenter 
og produsenter. Med Arbeiderpartiet stem-
mer du for en bedre framtid i by og bygd!

Bedre byer og levende bygder!

Elin Saga Utklev
Sykepleier

Liv i byen, 
gøy på landet!

Fritid/kultur
n Fortsette opptrappingen til idrettsanlegg i samarbeid med Idrettsrådet
n Kulturskolen – sikre fortsatt drift og skolens posisjon
n Fritidsklubber og andre alternativer for uorganisert ungdom i hele kommunen
n La biblioteket utvikle seg i tråd med dagens behov og forventninger
n Støtte opp om AktivLarvik som en arena for idrett og integrering



Scandinavian Shipping & Logistics
Brosjyre - Flyers - Messestand - Annonser mm.

www.scandinavianshipping.no

Du trenger bare én logistikkpartner.
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Sjøtransport Europa FCL

www.scandinavianshipping.no

n  Faste ruter til og fra Europa

n  Hyppige avganger

n  Dør-til-dør løsninger

n  Alle typer gods

n  Lavt karbonavtrykk

n  Konkurransedyktige priser

Spør oss, vi finner den beste løsningen!

Sjøtransport er pålitelig, 
rask og miljøvennlig.

Flyfrakt world wide

www.scandinavianshipping.no

n	 Raskt, effektivt og pålitelig

n	 Stort agentnettverk

n	 Dekker hele verden

n	 Store og små volum

n	 Konkurransedyktige priser

Spør oss, vi finner den beste løsningen!

Flyfrakt - mer konkurransedyktig 
enn du tror!



Handelskompaniet
Momenti



Handelskompaniet
YOU



Handelskompaniet
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