ÅRSBERETNING 2004.
Teie Vel har hatt følgende styre i 2004:
Ole J Nordby
Anne M Dahl
Marina S.H. Øderud
Henriette Bohwim
Jan W. Bratterud
Jørn Solberg
Henrik Lien

Leder
Nestleder
Sekretær
Kasserer
Medlem
Medlem
Varamedlem

Hovedsaker som er behandlet i 2004:
Tønsbergpakken
2004 begynte med at Teie Vel arrangerte et folkemøte på kulturhuset. Her ga Teie Vel en
redegjørelse for Teie Vels syn på de utfordringer vi på Teie står overfor i forbindelse med
valg av ny veitrasé. Samtidig som man stilte vegvesenet og politikere spørsmål ang.
kostnader på de forskjellige alternativene, og om alternativene var innenfor de
økonomiske rammer.
Erik Holmelin ga et innlegg på vegne av politikerne på Nøtterøy og Statens vegvesen
redegjorde for status i prosjektet. Møtet ble avsluttet med grupper som arbeidet med de
forskjellige alternativene.
Det har i år vært holdt en rekke møter i regi av Statens vegvesen hvor Teie Vel har vært
representert.
Teie Vel arrangerte et møte med Hovedutvalget for miljøvern og kommunalteknikk i
august. Dette var et møte for å få et bedre innblikk i de forskjellige politiske partienes
meninger i forbindelse med at bomringen er en realitet og at en veiløsning nå må velges.
Hvordan prioriteres Teie?
13 oktober var konsekvensutredningen klar. På vårt årsmøte 23. november vil vi diskutere
de ulike alternativene og evt. konsekvenser for Teie.

Profilering
Teie Vel har gjennomført en rekke aktiviteter for å gjøre seg synlige blant sine
medlemmer og i nærmiljøet. Vi har opprettet en hjemmeside på internett der man kan lese
om våre hovedsaker, få kontaktinformasjon til foreningen og lese referater fra våre møter.
Nettsidens adresse er www.teie-vel.no.
I en periode har man også hatt et tilbud der alle som ønsker kunne skrive sin mening om
ulike emner i et forum. Dette tilbudet er nå tatt bort pga. manglende interesse.

På Teie torv er det satt opp en informasjonstavle ved siden av minibanken til DnB NOR.
Her kan alle de som ikke har enkel tilgang til internett finne referat og
kontaktinformasjon.
Videre har Teie Vel ved flere anledninger brukt lokalavisene for profilere sine aktiviteter.
Dette er å se på som en begynnelse, her er det fremdeles mye som kan og må gjøres.

Flystøy
Det har ved flere anledninger vært bemerket at vi blir mer belastet med flystøy over
Nøtterøy ettersom trafikken på Torp øker. Dette vil Velforeningen ta opp med
flyplassmyndighetene gjennom Nøtterøy kommune.

Velforbund
Teie Vel har vurdert å samle Nøtterøys velforeninger under en paraply organisasjon. Dette
har vist seg å være vanskelig da aktiviteten i de øvrige velforeningene på øya har liten
eller ingen aktivitet.

Forslag til nye vedtekter – vi blir en forening kun for medlemmer!
Teie Vel vil på årsmøtet 23. november legge frem et forslag til nye vedtekter. Vedtektene
er basert på standardmalen fra Norges Velforbund. Den viktigste endringen er at dersom
de nye vedtektene blir vedtatt så blir Teie Vel en forening som kun jobber for interessene
til sine medlemmer, dvs. husstander på Teie som har betalt sin årskontingent. Det er en
vesentlig målsetning for oss å øke antallet medlemmer i foreningen og kunne
dokumentere for kommunen og andre fora hvem vi representer.

Trafikken i Banebakken
Det var her henstilt fra rådmann i Nøtterøy kommune å anlegge en sluse for store
kjøretøyer. Dette ble godkjent av hovedutvalget for miljøvern og kommunalteknikk
31.03.2004 . Beklageligvis, uten å tenke igjennom at de her er i ferd med å gjøre det like
vanskelig for beboerne i Banebakken som det er gjort for Teie borettslag å komme til sine
eiendommer. Anlegging av slusen ble innstilt 13.10.2004, etter ønske fra ”blivende ute
stengte” beboere.
Kommunen må være villig til å kommunisere med de berørte parter for å komme til en
rimelig og fornuftig løsning for det trafikale problemet disse er blitt påført etter
stengingen av Skoleveien 1998.

Rosanes og Rosahaugparken
Velforeningen utarbeidet en detaljert tiltaksplan for området i samarbeid med kommunen.
I sommer har en vesentlig del av de foreslåtte tiltakene blitt godkjent og gjennomført.
For eksempel har kommunen gjort et stort arbeide med utarbeiding av nye
parkeringsplasser, beplantning, og vedlikehold. Ting som gjenstår inkluderer
opparbeiding av en ny badeplass i nord-enden av stranden, utlegging av brygge på odden
for å gi lettere tilgang til dypt vann og finne en løsning for toalett i nærheten av stranden.

Forsøpling
Det blir mer og mer forsøpling i enkelte områder på Teie, spesielt rundt Teie Torv og

sidegatene. Folk må være seg sitt ansvar bevisst og bidra til å holde nærområdet rent og
pent. I mai ble det invitert til ”Rusken-dag” i området. Til tross for annonsering i
avisene og plakater på alle offentlige steder var det under 10 personer som stilte til
dugnad. Dette var også tilfellet i 2003 og det medfører at vi må vurdere andre løsninger
for å holde nærområdene frie for søppel.
Vi har også jobbet mye med å holde det pent rundt resirkuleringsstasjonene.
Etter litt påtrykk møtte Vesar oss for å se på torvet vårt. Det var ikke noe vakkert syn! Det
var stor enighet om at her måtte det straks-tiltak til. Vi fikk fjernet de store containerne, i
stedet kom det opp to ”pyramider” for glass/metall, dette er en mye bedre løsning. Teie
vel arbeider nå med å få bort containerne for klær og sko.

Korketrekkeren akebakke i Teieskogen
Bakken har blitt ryddet i løpet av høsten, og skulle nå være klar til bruk når snøen
kommer. Kommunen vurdere å få montert lys i bakken. Vi får håpe at vi får det til før
vinteren kommer. Til våren må vi ha en dugnad for å rydde noe av vegetasjonen som står
i "kantene" i bakken.

Rådyrstammen i Teieskogen
Teie vel har hatt en dialog med kommunen angående rådyr i Teie skogen. Mange
mennesker her på Teie mener det er for mange rådyr her, kommunen/viltnemnda har
vurdert saken. De har kommet til at de ikke vil drive jakt i Teie skogen selv om det er en
del dyr her. De vil oppfordre grunneiere lenger syd på øya til å øke jakten på rådyr. Det er
vanskelig og farlig å drive jakt i et område som Teie skogen. Kommunen vil følge med på
rådyr stammen på Nøtterøy fremover.

