
 

 

 

 

Stokke Rotaryklubb 
 
 
 

President Hans Martin Bærefjell 
 
 
 
 
 
 

Månedsbrev september 2016 

 

  



1. September 2016 

 

Tilstede: 31 medlemmer, 1 gjest (André) 

 

Hans Martin ønsker velkommen og utlyser endel merkedager.  

 

Rotarystoff: 

 

Det er utført første betaling til Lise Davidsens utdanningsprosjekt. 

 

Det behøves flere vakter til Stokke ølfestival i oktober. 

 

Presidenten håper på interesserte til distriktskonferansen. 

 

Bjørn Erik: 

Takker for blomster han fikk av klubben på sin fødselsdag. 

 

Informerte om høstens dugnad på Sundåsen. Den er om to uker. Det er en del gress å slå pluss en del 

årsskudd som skal klippes. Fint om folk tar med raker, grenkuttere, kantklippere, koster osv. 

 

 

Kveldens Egoforedrag: 

 

Per- Eivind Johansen 

 

Per-Eivind har vært lenge i politikken og er et produkt av dette. 

Som ordfører og fylkesordfører satt han til sammen 24 år. 



 

Dagens situasjon: 

Per-Eivind har fortsatt mange baller i luften: 

- Styreleder i to VKT selskaper. Vestfold- og Vestviken kollektivtrafikk. 

- Styreleder i Visit Vestfold 

- Styremedlem i Skagerak Varme AS 

- Styremedlem i Signo 

- Styremedlem i Haugar Vestfold kunstsamling 

- Styremedlem i Færder nasjonalparkmuseum 

Videre har han nettopp bygd seg hytte på fjellet og har interesser i NESTOR i Stokke. 

 

 

 

Per-Eivind er født i Tønsberg i 1946. Oppvokst på Nøtterøy. Gikk på Herstad skole. 

Studerte på Blindern fra 1966. 

68-69 tok han pause fra studier for å jobbe som vikar på Stokke ungdomsskole. 

Kom inn i Stokke kommunestyre første gang i 1976 og ble ordfører i 1977. 

Var videre ordfører 1987-2003 og fylkesordfører 2007-2015. 

Noen av de viktigste sakene fra denne tiden var E18 og Torp flyplass og HVPU-reformen. 

 

Neste møte: 

 

Bedriftsbesøk hos Greve biogass på Taranrød. Samkjøring fra Hallen kl 18.00 

  

  



8. September 2016 

Bedriftsbesøk Greve Biogass 

 

  



15 . September 2016 

Dugnad Sundåsen  



22. September 2016 

 

Tilstede: 37 medlemmer, 3 gjester (André, Vegard Dammen Andersen og Lene Westgaard-Halle.) 

 

Hans Martin ønsker velkommen og utlyser merkedager. Kristin Sunde Eriksen har bursdag i dag. 

 

 

Rotarystoff: 

 

 

Vergard Dammen Andersen forteller om summercamp. 

 

Vegar var på Rotary summercamp i Italia to uker i sommer. 1 uke med seiling og en med golf. 

 

Campen het Green and Bluecamp. Vegard viste oss mange flotte bilder fra Italia. 

De var delt inn i grupper på 8. Alle fra forskjellige land. Fikk med seg mye kunst og kultur på veien og 

flere presidentmiddager.  Fikk minner og venner for livet. 

 

 

 

Dagens hovedtaler: 

 

Lene Westgaard-Halle fra Zero 

 

Lene har vært politisk aktiv i mange år. Hun har blant annet sittet som vara på Stortinget, sittet i 

fylkestinget og hovedutvalget for miljø i Vestfold. 

Hun bor på gård på Brunlanes. 



Nå jobber hun som finanssjef i miljøstiftelsen Zero.  Zero jobber for å kutte utslipp.  

 

Grønt skifte- tør vi hoppe? Det kommer til å komme en stor omstilling. Hvor lenge bør vi vente før vi 

hopper og klarer vi omstillingen? Et godt eksempel er fotofirmaet Kodak som gikk konkurs fordi de 

ventet for lenge med å omstille seg til digital fotografering. 

Klarer for eksempel Statoil å omstille seg i tide? 

Er vi i Vestfold flinke nok til å tenke miljø og i tillegg tenke på verdiskapning? 

 

Grønt skifte ble lansert på Zeros konferanse i 2013. 

 

Paris desember 2015. Parisavtalen som kom ut av denne konferansen har mye å si for bedrifter 

fremover i Vestfold. De bedriftene som klarer å kutte utslipp vil bli belønnet med lavere avgifter. For 

de som fortsetter som før vil det bli dyrere og dyrere.  

 

Vi har i Norge store sjanser til å tjene mange penger på sol og vannenergi.  

Videre har man store utenlandske firmaer som bestiller varer og tjenester fra Norge nå fordi vi har 

fornybar energi. Eksempel er Tesla som bestiller aluminium herfra.  

Videre snakker Lene om all teknologien vi i Norge og Vestfold har som kan overføres til anlegg med 

fornybar energi. For eksempel subseateknologi brukt i oljebransjen kan brukes til for eksempel 

vindmølleparker på havet. 

 

Videre snakket Lene om hvordan solcellepanel kan være en god investering og av Vestfold har nå fått 

en støtteordning for alle de som vil investere i slike panel, 

 

 29. September 2016 

 

Tilstede: 30 medlemmer, 2 gjester (André, Erik Gundersen.) 

 

Hans Martin ønsker velkommen og utlyser merkedager. Arnfinn Brean fyller 78 år 30/9-16. 

 



 

Rotarystoff: 

 

Thomas kommer med forslag til kommende styre for året 2017-18. 

 

Årsmøtet er flyttet til 13. oktober. 

Egoforedraget til Jan H er flyttet til 27. oktober. 

 

Stokke Rotaryklubb har fått seg vipps. Det er bare å søke opp Stokke Rotary i appen. 

 

Andrè forteller litt om seg selv. Han er veldig glad i fotball og naturopplevelser og vil gjerne oppleve 

så mye som mulig dette året i Norge. 

 

 

Dagens hovedtaler: 

 

Erik Gundersen fra VKT. 

 

Erik Gundersen er direktør i VKT- Vestfold Kollektivtrafikk og Adm.dir i Vestviken kollektivtrafikk.  

Mer kollektivtrafikk betyr økt samfunnsnytte, reduserte rushtidskostnader og reduserte ulykker. 

 

VKT har som mål å kjøpe transporttjenester og å samordne betalt transport i fylket vårt. 

 

De er eiet og styrt av fylkeskommunen. Fylkeskomunens mål er også VKT sine mål. 

Noen av målene er: 

 7%  kollektivandel 

 Klimanøytrale busser innen 2025 

 Klimanøytral skolekjøring innen 2025 
 



VKT omsatte for 457 millioner i 2016. 

De hadde 9.8 millioner passasjerer i 2015. 

Kjørte 13000 elever til skolene sine. 

Har 220 busser som kjører 10 millioner rutekilometer i året. 

 

VKT kjøper transporttjenester av busselskapene. Vestfold er del inn i tre områder. 

Unibuss har for tiden anbudet i nordre Vestfold og Tønsberg mens Tide har anbud i Larvik og 

Sandefjord. 

 

Det kommer stadig nye kanaler for sanntids reiseinformasjon. Bussholdeplassene har tavler og det 

finnes app. som holder deg oppdatert. 

 

Tønsberg, Nøtterøy, Tjøme og Stokke står for over 50% av kollektivtransporten i hele Vestfold. 

 

I Stokke alene er det 400000 passasjerer pr år. 

 

Det jobbes stadig med Bypakke Tønsberg i arbeidsgrupper. Hvordan skal kollektivtrafikken passe inn i 

nye bybilder? 

 

De må satse der potensialet for overgang fra bil til buss er størst. 

 

 

 

Neste møte:  

Arbeidet med ny jernbanetrasé på strekningen Tønsberg-Larvik, med særlig vekt på Stokke. 

Orientering ved Terje Grennes fra Norconsult 

 

 

 



 

 


