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Hovedsaker som er behandlet i 2005:

Årets første styremøte endte opp med 4 hovedsaker som styret ønsket å 
jobbe med i 2005:

1. Tønsbergpakken og konsekvenser for Teie
2. Teie Torg
3. Teieskogen
4. Rosanes og Rosahaug

Øvrige viktige aktiviteter/saker vil bli kort beskrevet etter disse fire.

Som en generell betrakting og oppsummering av året som har gått, føler 
styret vi har oppnådd en del positivt, men, vi har ikke kommet i mål med alt 
vi har ønsket å foreta oss. Det har vært en god dialog med lokal presse (flere 
store presseoppslag i TB og Øyene) og lokale myndigheter, Nøtterøy 
Kommune. Vi fikk laget og distribuert en flott informasjonsfolder i farger som 
beskrev og gjorde kjent våre viktigste saker, og hvordan komme i kontakt 
med oss. Det skal og nevnes at det har vært et savn at Teies beboere ikke 
har vært flinkere til å ta kontakt, komme med forslag/synspunkter og 
komme i dialog med styret. Mulig styret må være med å ta dette på sin 
kappe?

1. Tønsbergpakken/veipakken og konsekvenser for Teie
I 2004 arrangerte Teie Vel et folkemøte på kulturhuset. Her ga Teie Vel en 
redegjørelse for Teie Vels syn på de utfordringer vi på Teie stod overfor i 
forbindelse med valg av ny veitrasé. 

Første halvår 2005 gav oss relativt lite nytt i å jobbe med i denne saken, det 
var mest konsolidering og forsøk på å fortsatt belyse konsekvenser.



Den 12. juni ble det avholdt folkeavstemming. Resultatet tør være kjent.

Siden 12. Juni har det vært liten fokus på dette temaet i styret, da vi har 
vært avventende til utspill fra aktuelle aktører.

2. Teie Torg
Denne saken er den enkeltsak styret har størst forventninger til, men, også 
den vi ser er den mest utfordrende.
Her vil mange mene meget, og finne mange argumenter for at vi må 
vente/utsette. Vi har hatt møte med kommunen rundt dette, samt vært i 
dialog med politikere. Vår opplevelse er at administrasjonen i kommunen er 
mer reservert enn politikerne.  Vi kommer til å jobbe hardt for å komme 
videre med denne saken i 2006.
Vårt mål er at torget og området rundt skal gjenskapes til en møteplass, det 
skal bli et trygt og godt sted å ferdes, både som bilist og myk trafikant, og at 
torget utvikles til beste for alle. I dette ligger også omsorg for byggeskikk og 
det estetiske miljø i sin helhet, slik at det kan utvikles gode uterom der vi 
kan møtes og trives.

Se egen sak på kveldens agenda.

3. Teieskogen
Her hadde vi som mål å gjenskape den fine naturstien som vi hadde for noen 
år siden - med informasjonstavler ved ulike steder i skogen og få til et 
samarbeid med skolene våre om både utgifter og vedlikeholdsansvar.

Vi ønsker å lage et "panoramasted" på et av de fine utsiktspunktene mot 
fjorden. Dette i samarbeide med kommunen.

Dette har vi ikke lykkes med. Har vært dialog mot kommunen i forhold til 
generell opprydding. 

4. Rosanes og Rosahaug
Kommunen har mottatt en lang rekke innspill fra Teie Vel om utbedringer av 
Rosanes friområde og Rosahaugparken.  En komplett liste kan sees på våre 
nettsider, men hovedområdene er:

- Utbedring av badeplassen for alle brukere; barn, voksne, 
bevegelseshemmede, windsurfere og andre aktive brukere

- Opparbeiding av nytt parkeringsområde i syd (nærmere båthavnen)
- Tilgang til toalett
- Flere søppelstativer for hundeeiere og andre
- Håndhevelse av båndtvangen for hunder (som gjelder hele året på 

Nøtterøy)
- Holde vegetasjonen på stranden nede



- Mer lys i Rosahaugparken

ØVRIGE VIKTIGE AKTIVITETER 2005

FLYSTØY OG -FORURENSNING
Det har ved flere anledninger vært bemerket at vi blir mer belastet med mer 
luft- og støyforurensning ettersom flytrafikken over Nøtterøy øker. Dette er 
tatt opp gjennom avisartikler og brev til Sandefjord flyplass og 
Fylkeskommunen. Vil være på dagsordenen som fremtidig oppfølging.

COOP
Etter dialog og påtrykk, har den tidligere grønnsakhallen nå blitt revet.
Endelig "skjebne" for denne tomten blir avgjort i 2006.

LESKUR PÅ BUSSHOLDEPLASSENE
På tampen av 2005 fikk vi leskur både på Teiehøyden og på Teie torv.
Lang tids kamp ble kronet med resultater.  Nå har vi tatt kontakt med 
Vegvesenet for å få opp søppelkasser.

RUSKEN 2005
Det ble avholdt Rusken-aksjon også i 2005. Vi leide inn en skoleklasse fra 
Teigar. Vellykket, dette vil bli vurdert også i år da det viser seg vanskelig å få 
oppmøte på annen måte.

POSTADRESSE NØTTERØY
Bård Landa tok kontakt med styret for å høre hva Teie Vel mente om at store 
deler av husstandene og forretningene på Nøtterøy har postadresse Tønsberg 
med de ulemper det kan medføre.  Teie Vel tok denne saken til Posten og 
Nøtterøy kommune.  Sistnevnte har nå vedtatt at postadressene skal endres 
til Nøtterøy, noe som vil skje høsten 2006. 

UTBYGGING NY SKOLE/IDRETTSHALL TEIGAR
Det er bestemt planer for ny skole/idrettshall. Vi har vært i dialog med 
Kommunen vedr dette. Vil være med i prosjektgrupper fremover.
Viktig i forhold til bla trafikale problemstillinger.

UTBYGGING "TREKANTTOMTEN" PÅ TEIE
Planer ble presentert på folkemøte i januar. Hatt dialog med Kommunen vedr 
dette. Styret har fulgt med saken. Vi vil komme tilbake til dette når mer 
konkrete planer foreligger.



UTBYGGING PÅ SKJÆRET
Møter avholdt med utbyggere, Kommuneadministrasjon, samt  egen 
høringsuttalelse.
Ikke aktuelt pt.

hl 100206


	ÅRSBERETNING 2005
	Teie Vel har hatt følgende styre i 2005
	Jan W. Bratterud		Medlem
	Espen Ramstad		Medlem

	Hovedsaker som er behandlet i 2005:
	1. Tønsbergpakken/veipakken og konsekvenser for Teie
	FLYSTØY OG -FORURENSNING
	COOP
	LESKUR PÅ BUSSHOLDEPLASSENE
	RUSKEN 2005
	POSTADRESSE NØTTERØY
	UTBYGGING NY SKOLE/IDRETTSHALL TEIGAR
	UTBYGGING "TREKANTTOMTEN" PÅ TEIE




