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ERP PROFESSIONAL AS
Org.nr.: 919 061 057
Forretningsadresse: 
Orrestien 34, TOLVSRØD
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Formål: Levere tjenester innen 
administrative og tekniske konsu-
lent tjenester, utleie av arbeidskraft 
og andre tjenester/produkter som 
naturlig faller sammen med dette, 
herunder å delta i andre selskaper 
med lignende virksomhet, kjøp og 
salg av aksjer, eller på annen måte 
gjøre seg interessert i andre fore-
tagender.
Kapital: NOK 30.000,00
Daglig leder: Arvid Raaen Gjertsen

ST CONSULT & 
MANAGEMENT AS
Org.nr.: 818 988 842
Forretningsadresse: 
St Olavs gate 42, TØNSBERG
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Formål: Konsulentbistand. Selskapet 
skal utøve bistand til ledelse og 
utvikling i nasjonale og internasjo-
nale selskaper. Selskapet kan også 
delta i andre selskap med lignende 
virksomhet, og kjøp og salg av aksjer 
eller annen måte gjøre seg interes-
sert i andre foretak.
Kapital: NOK 30.000,00
Daglig leder: Anne Solhaug Tutar

FREDRIKSEN TROLLGILDE 
SPEKEMAT
Org.nr.:  919 069 066
Forretningsadresse: 
Gamle Kongevei 35, SEM
Organisasjonsform: 
Enkeltpersonforetak
Formål: Salg av spekemat på nett 
og torghandel, catering.
Daglig leder: 
Magne Rindal Fredriksen

EINERVEIEN 6 A AS
Org.nr.: 919 064 137
Forretningsadresse: 
Håndverkergaten 1A, TØNSBERG
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Formål: Investeringer i fast eiendom 
og hva dermed står i forbindelse.
Kapital: NOK 465.000,00
Daglig leder: Lars Martin Wivestad

ANDEBUVEIEN 76 AS
Org.nr.: 919 064 110
Forretningsadresse: 
Håndverkergaten 1A, TØNSBERG
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Formål: Investeringer i fast eiendom 
og hva dermed står i forbindelse.
Kapital: NOK 1.610.000,00
Daglig leder: Lars Martin Wivestad

– Når folk hører jeg er 
herfra, så blir de litt mis-
unnelige. Tønsberg er en 
merkevare og et fi nt sted 
å si man kommer fra, sier 
Kårstein Eidem Løvaas 
(49).

HILDE LORENTZEN tekst og foto 

Familien på fi re fl yttet til 
Nøtterøy i 2001. De bodde på 
Nesodden, men trengte litt 
større plass. 

– Det var litt tilfeldig, 
men ikke helt. Det var på 
Fjærholmen jeg lærte å svøm-
me, forteller Løvaas.

Opprinnelig kommer han fra 
Hedmark, men han har bodd i 
Oslo, Lillehammer og i Sverige. 
Det var i Sverige han startet 
radiokarrieren med piratradio 
under studier. En noe «lyssky» 
virksomhet, for den gang var 
det forbud mot å sende uten 
konsesjon. De ble anmeldt til 
det svenske medietilsynet. 

Journalisten 
Noen få måneder etter P4 gikk 
på lufta i september 1993, ble 
han ansatt som programleder 
og der ble han værende i 20 år. 
Selv etter han ble politisk aktiv, 
var han programleder. Det 
ble det debatt av. Blant annet 
kom det kritikk fra Per Edgar 
Kokkvold. Men kritikken beit 
ikke på Løvaas som svarte til-
bake: «Nå vet i hvert fall mine 
lyttere hva jeg stemmer, men 
de vet ikke hva du stemmer».

Det å sitte i kommunestyret 
på Nøtterøy, fant han forenlig 
med journalistyrket. 

– Men det ville ikke latt seg 
kombinere på riksnivå, sier 
han, og påpeker at på begge 
områder er det samfunnsen-
gasjerte mennesker, veien mel-
lom de to områdene er ikke så 
lang.

Overgangen opplevde han 

likevel som stor, for han kom 
rett i posisjon fra dag én på 
stortinget. 

– Nå kan jeg synes journa-
lister er «håpløse», sier han og 
smiler. 

Falske nyheter
Løvaas ble i januar kåret til 
månedens fredsprofi l av Norges 
Fredsråd, for forslaget om å 
opprette et fond for gravende 
journalistikk. 

– Den så jeg ikke komme. 
Men det var veldig hyggelig, 
sier Løvaas, som mener graven-
de journalistikk og faktasjekk 
blir stadig viktigere. 

Ordet falske nyheter bekym-
rer han. For stadig fl ere bru-
ker begrepet falske nyheter om 
nyheter som de ikke liker.

– Jeg er redd for at begre-
pet falske nyheter skal bli mis-
brukt. Det er ikke et begrep 
som skal brukes å ubehagelige 
nyheter. Det er heldigvis lite av 
det i Norge.

Forsinkelser 
Vestfold-benken er ikke et par-
lamentarisk begrep, men en 
samling av syv representanter 
fra ulike partier som kommer 
fra Vestfold. Det har gjennom 
årene vært reist kritikk om at 
Vestfold-benken ikke samar-
beider godt nok til Vestfolds 
beste. Et av målene til Løvaas 
for denne stortingsperioden 
har vært å bedre samarbeidet 
på denne benken. Hvordan har 
det gått?

– Jeg opplever at det har vært 
mer fokus på Vestfold-saker 
enn tidligere. Men vi er ikke 
fl inke nok til å fortelle om det 
vi gjør. Vi har stått samlet om 
Intercity. Der er vi alle enige, 
påpeker Løvaas.

Han er fornøyd med at 
Vestfold er prioritert av de fi re 
Intercity-strekningene, og at 
banen skal stå ferdig i 2032 
og fram til Tønsberg i 2024. 
Selv om det ble en forskyvning 

i tidsplanen, mener Kårstein 
Vestfold bør være fornøyd. 

– Jeg tror vi trenger noen 
år på å bli enige. Bane Nor er 
en tøff part, og det er viktig at 
Tønsberg, Larvik og Sandefjord 
fremstår med en stemme. Blir 
ikke vi enige, så blir noen andre 
prioritert før oss. Det er viktig 
at hele Vestfold drar i en ret-
ning, påpeker han.

Regionreformen
– Vi må gjøre det beste ut av 
det, sier Eidem Løvaas, om den 
nye regionen som høyst sann-

synlig vil bestå av Telemark og 
Vestfold.

Han synes det er trist at 
Buskerud ikke ble en del av 
regionen, men påpeker at 
næringslivet ikke er opptatt av 
grenser.

– Dette kan bli en fantas-
tisk helårs reiselivsregion, med 
Telemark som vinterdestina-
sjon og Vestfold som sommer-
destinasjon. 

Vedtaket faller i Stortinget 
8. juni. 

Om kommunesammenslåin-
ger, har han følgende å si:

– Tønsberg er en ste

MÅ KLYPE SEG I ARMEN: Stortingsrepresentant og Høyres toppkandidat til høstens valg, Kår

Hvorfor er det fi nt å vokse 
opp i Tønsberg-regionen?

– Jeg har ikke vokst opp her 
selv, men jeg lærte å svømme på 
Fjærholmen. Det er et sted med 
gode skoler, et trygt område og 
et sted hvor vi lever godt. Det er 
mange i Norge som misunner 
oss. Vi har en fi n by, god plass 
og godt vær. Vi nyter småby-
livet, med nærhet til Oslo, og 
med Torp og ferger som tar oss 
til utlandet. 
Hva er du mest stolt av ved 
Tønsberg-regionen?

– Tønsberg er en sterk merke-
vare som alle kjenner som noe 

positivt. Et fi nt sted å si man 
er fra.  
Hva er det første du forteller 
om Tønsberg-regionen til en 
som aldri har vært her?

– En relativ liten by med stor-
bytilbud. Her er det mange gode 
tilbud og mange muligheter for 
bo og arbeid. Det er også mulig 
å pendle. En kan nyte skjær-
gården på kvelden og rusle på 
Karl Johan neste morgen, og få 
det beste av to verdener. Vi har 
de fl otteste senkveldene Norge 
kan by på. Jeg kunne ikke tenke 
meg å være noe annet sted i 
verden. 

Hvordan vil du beskrive men-
neskene i Tønsberg-regionen 
med ett ord?

– Litt mer optimistiske og 
fremtidsrettet enn de var for 16 
år siden da jeg fl yttet hit. De er 
blitt litt mer på, men folka her 
har alltid vært inkluderende. 
Hva er ditt favorittsted i 
Tønsberg-regionen og hva 
gjør stedet så spesielt?

– Verdens Ende og 
Moutmarka, uansett årstid og 
vær. Jeg må klype meg i armen 
hver gang. 
Hvem anser du som den beste 
ambassadøren for Tønsberg-

regionen? 
– Jahn Teigen. 

Hvordan tror du regionen 
vår er om 20 år? 

– Da vet vi hvor jernbanesta-
sjonen ligger. Det vil være god 
kollektivtransport ut av fylket 
og mellom byene i Vestfold. 
Det vil være mer fortetting i 
sentrum, men med småbypreg. 
Folk kan velge å bo i byen eller 
bo bynært og landlig. Og ikke 
minst vil vi ha tatt vare på 
jordbruket vårt - hele Norges 
kjøkkenhage. 

Lysere tider i 
arbeidsmarkedet
Det er nå 2 prosent færre ledige 
i Vestfold enn i mai i fj or. – Vi 
har ikke hatt en nedgang i ledig-
heten siden desember i 2015. 
Når vi samtidig registrerer en 
nedgang i antall permitteringer 
og fl ere ledige stillinger enn før, 
kan vi trygt si at det er mye som 
tyder på at arbeidsmarkedet er i 
bedring, sier fylkesdirektør Steinar 
Hansen. Til tross for nedgangen 
totalt i Vestfold, går ledigheten 
i Tønsberg opp. 23 fl ere ledige 
i år enn på samme tid i fj or, og 
Tønsberg har en ledighet på 3,2 
prosent (totalt 762 personer)– mot 
2,9 prosent totalt i Vestfold (3.676 
ledige). 
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