
Avis for pensjonistforeningen i Statens vegvesen Vestfold - Nr 1 mai 2017

Lederen har ordet

Statens vegvesen

Nok en gang, takk for tilliten dere viste meg 
ved å velge meg som leder i foreningen for 
et nytt år på årsmøtet 7. mars. 
 Det er trygt å være leder når man har 
gode medarbeidere. Styret i pensjonistfor-
eningen har vært et svært godt team, og det 
er jeg sikker på at det nye styret også blir. 
 Jeg vil takke Finn Carlsen som gikk ut 
av styret for et flott arbeid både i styret og 
kulturkomiteen gjennom flere år. 
 Stein Linnestad er ny i styret, og jeg øn-
sker han velkommen som styremedlem. Jeg er sikker på at han vil 
komme til å trives sammen med oss andre i styret.
 Foreningen har i år store utfordrninger. Gamle Sande skal i løpet 
av året avvikles som ”Veghistorisk  område” som det står på skil-
tet på lagerbygget. Alt av historisk verdi som ikke vegmuseet eller  
regionmuseet på Labro skal ha, er vi på nåværende tidspunkt ikke 
sikre på hva det skal gjøre med. Eiendommen blir lagt ut for salg i 
løpet av høsten. 
 Foreningen må finne et annet sted å være. Vi har vært i kontakt med 
vegkontoret, og i samarbeid med Tore Kaurin har vi funnet en kontor-
løsning på vegkontoret. Her vil vi også få plass til foreningens arkiv. 
 Det er flere andre grupper av våre pensjonister som har brukt 
Gamle Sande til møter og samlinger. Der har vi pr. i dag ingen løs-
ning. Dette må styre jobbe videre med i tiden framover.
 
Det blir sommertur i år også. Denne gangen med buss til Värmland 
6. - 8. juni. Vi skal bo på Broby Gästgivaregård og besøke Mårbacka 
som var forfatter Selma Lagerlös hjem.
 
Også i år blir det jobbing på trafikkstasjonene i Tønsberg og Larvik. 
Sommerjobben på trafikkstasjonene er vår viktigste inntektskilde, 
samtidig som det er en svært hyggelig jobb. Vi starter i uke 27, og 
jobber etter samme modell som tidligere i de fire juli ukene. Jeg hå-
per at flest mulig av de som var med i fjor, blir med i år også. Vi tar 
gjerne med noen nye, de vil få opplæring sammen med en av de som 
har vært med tidligere.  De som vil være med i år, tar kontakt med 
meg på tlf 90 14 68 25 eller mail: jo@printkonsult.no

Riktig god sommer til dere alle! 

Jan Oddvar 
leder 

Avtale om tilsyn 
og vedlikehold 
på Kullerødlia 
oppmøtestasjon

Besøk vår nettside:
www.vegpensjonistene.no

Pensjonistforeningen har 
inngått avtale med 
Statens vegvesen om tilsyn, 
skjødsel og vedlikehold 
på Kullerødlia oppmøte-
stasjon. Kullerødlia er det 
eneste veghistoriske kul-
turminne som er fredet i 
Vestfold.
 
Avtalen skal sørge for at Kul-
lerødlia vegminne blir bevart 
for framtida. 

Det foreningen forplikter seg 
til i henhold til avtalen er 
tilsyn med anleggets tilstand. 
Vedlikehold av bygning-
ene med innvendig vask og 
utvendig maling, enklere 
reparasjoner og klipping av 
grass og rydding av vegeta-
sjon ved behov. 

Arbeidene skal utføres innen 
15. september hvert år . Det 
skal rapporteres til Statens 
vegvesen hva som er  gjort. 

For dette arbeidet får 
pensjonistforeningen en årlig 
godtgjørelse på kr 7.500,-.
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Gamle Sande
Nå er det slutt
”Nå skal hele rasket rives, 
nå skal hele rasket bort”. 
 Det er noe av teksten i en 
gammel slager fra 1960-tal-
let. Og det er faktisk noen 
som mener at Gamle Sande 
er noe rask som det ikke len-
ger er verdt å ta vare på.

Det  var det ingen som sa da 
Sande vegstasjon ble gjen-
åpnet på Ås 26. mai 1998 et-
ter flyttingen fra Sande. Der 
var vegdirektøren, direktøren 
for Vegmuseet, vegsjefen, 
fylkesmannen og flere an-
dre prominente gjester. Det 
ble holdt taler om hvor vik-
tig det var å ta vare på denne 
gamle historiske bygningen 
som hadde vært i drift helt 
fra 1930 åra. Gamle Sande 
skulle blir et verdifult veghis-
torisk senter for framtida. 
 Bare 19 år er gått, og de 
høye herrer har nå bestemt at 
stedet ikke lenger har noen 
som helst historisk verdi. 

For oss i pensjonistforenin-
gen er Gamle Sande noe helt 
annet. Her har foreningen 
holdt til siden Sande vegsta-
sjon ble flyttet til Ås og åpnet 
som et veghistorisk byggverk 
i 1998.

 Her har flere av vegve-
senpensjonistene i Vestfold 
lagt ned hundrevis av timer 
med innsamling av historiske 
gjenstander fra hver eneste 
krok av fylket og bygd opp 
et vegmuseum med gamle 
kjære gjenstander fra driften, 
fra planleggings- og anleggs-
siden og mange spennende 
gjenstander fra bilsakkyndig 

stasjonene. Vegmester Rolf 
Sommerviks kontor står nøy-
aktig slik det sto den dagen 
han hadde sin siste arbeids-
dag.
 I veggene på Gamle Sande 
oser det av gammel veghisto-
rie, men nå er det slutt. Veg-
vesenets historiske bygning i 
Vestfold har ikke lenger noen 
som helst verdi.

En gang var Gamle Sande et 
veghistorisk område, men nå er 
det slutt.

Gamle Sande vegstasjon slik vi vil huske stedet. Et sted med histo-
risk sus i veggene og et flott museum hvor vegpensjonistene har lagt 
ned enormt mye arbeid i å samle gammel redskap av forskjellig slag 
fra enhver krok av fylket.

Arbeidene er igang med å ta ut gammel redskap. Hvor havner de 
gamle vegskrapene?
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Dugnader på Kullerødlia
14. august i fjor var det dug-
nad på Kullerødlia oppmø-
testasjon på Høyjordveien i 
Andebu. 
 
Det ble ryddet på tomta, huset 
ble vasket innvendig og vindus-
karmer og vindskier fikk  et 
malingstrøk. 

Det var en gjeng på ca 10 styk-
ker som sto på for å gjøre stedet 
mest mulig representativt. 

Pensjonistforeningen har inngått 
en avtale om vedlikehold og et-
tersyn på stedet. Det gir oss klin-
gende mynt i foreningskassa.
 For å overholde vår del av av-
talen, blir det dugnader på Kul-
lerødlia hvert år framover. 

Ingen dugnad uten mat og drikke. Vi har kjøpt inn grill som skal 
brukes på dugnadene framover.

Årets dugnad
på Kullerødlia

er 20. juni 
kl. 12.00

Ta med mat. 
Grillen er varm. 

Det er en utfordring å holde rede på vegvesenets pensjonister. Noen 
flytter og noen faller fra. Det har Vegdirektoratet tatt konsekven-
sen av fordi det har vært svært forskjellig praksis i de forskjellige 
fylkene hvordan dette følges opp. I noen fylker har det gått greit, i 
andre ikke.
 
Vegdirektoratet har slått fast at det er vegvesenet v/Vegdirektoratet 
som administrere et felles register. Vegvesenets pensjonistforbund 
skal bistå med vedlikehold av listene både i forhold til foreningens 
medlemmer og pensjonister som ikke er medlemmer. I realiteten blir 
det hvert enkelt vegkontor  og den lokale foreningen som må gjøre 
jobben.

Styret har diskutert hvordan vi på best mulig måte kan bistå vegkon-
toret med å holde oversikten over pensjonistene ajour. 

Dette greier ikke styret alene. Her må pensjonistene hjelpe oss. Si 
fra til styret hvis dere flytter. Si også fra hvis dere får rede på at en 
pensjonist er gått bort. Da vil vi melde dette til vegkontoret som vil 
rette opp listen.

Du kan melde fra på mail til følgende mailadresse:
 svvpensjonistene@gmail.com
 eller på telefon: 908 60 930
 (foreningen kasserer Wenche Johansen)
  

Oppfølgning av 
etatens pensjonister
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Foreningens styre: Er du ikke medlem 
i foreningen?
Ta kontakt med 

Wenche Johansen på 
tlf. 908 60 930

eller send en mail til:
svvpensjonistene@

gmail.com
og meld deg inn

Leder:  Jan Oddvar Haugerød,  901 46 825
Nestleder: Ove Jensen  911 55 791  
Sekretær: Anne Grete Friberg,  911 55 729
Kasserer: Wenche Johansen 908 60 930
Styremedlem: Stein Linnestad  970 19 023
1. varamedl.: Mathias Håkegård
2. varamedl.: Mary Kristensen
Revisor: Turid Åsenden
Vararevisor: Audun Nordbotten

Kulturutvalg: Stein Erik Brekke, Eva Borge,
    Stein Linnestad 

Vi gratulerer!Vervebrosjyre

Foreningen er igang med å registrere medlemmenes 
mailadresser. Dette for å kunne gi raskere og mer effek-
tiv informasjon i framtida. 
 
Send din mailadresse til: 
 svvpensjonistene@gmail.com  så registreres adressen i 
mailarkivet. 
 
Vi er klar over at ikke alle pensjonister har mail, de som 
ikke har mail vil få informasjon pr. post som tidligere.
 
Vi vil etter hvert benytte foreningens nettside som du 
finner under www.vegpensjonistene. no. Linken til 
foreningens nettsider finner du nederst til høyre på 
forsida.  Klikk deretter på: 
 ”Nyhetssiden vår kan du se her”
 
Det er sekretæren, Anne Grete, som er vår nettredaktør.
 

Foreningen er igang med å 
lage en brosjyre som skal de-
les ut til alle som blir pensjo-
nister.

Jan Oddvar har sammen med 
Halvor Folgerø i Rogaland 
fått i oppdrag av styret i for-
bundet om å lager et utkast 
til en vervebrosjyre som kan 

danne mal  for tilsvarende 
brosjyrer i alle fylker i landet.

Vi ønsker å lage brosjyren i to 
utgaver, en elektronisk og en 
papirutgave.

Vi håper at brosjyren kan 
leveres til vegkontoret før 
ferien.

MAILADRESSER

70 år
Reidun Abrahamsen 6/1
Bjørn Andersen 11/6
Øyvind Firman 28/1
Sven Erik Hem 7/3
Henning Røed 12/12
Ole Johnny Svendsen 12/4
Vigdis Tilley 6/10

75 år
Astrid Barkost 31/12
Helge Egil Holen 2/7
Solveig Berit Rein 8/3
Arnfinn Solberg 22/8

80 år
Kjell Bleika 14/6
Anlaug Buer 25/11
Kjell Jacobsen 15/5
Liv Müller 2.04
Frank Rød 9/1
Frank Skog 22/9

90 år
Arne Dammen 25/11
Asbjørn Hansen  7/11
Viktor Kristiansen  5/3
Gunnar Stien 10/10


