
ÅRSBERETNING FOR TEIE VEL 2007

1. STYRET I 2007  

Henrik Lien leder
Reidar Gotteberg nestleder
Henriette Bowhim kasserer
Espen Ramstad medlem
Birger Schjøtt medlem
Anne-Karin Nielsen medlem
Benedicte Heyerdahl medlem                  
Nina Havn medlem

2. OPPSUMMERING  

2007 har vært et svært aktivt år med 10 styremøter, 1 vellykket allmøte og mange 
andre møter med aktive Teiebeboere, politikere og administrasjon. I tillegg har vi 
hatt utstrakt kontakt på e-mail med beboere som har engasjert seg spesielt .
Vi har også fått bra pressedekning gjennom NRK Vestfold, Øyene og Tønsberg 
Blad.

Det har vært kontinuitet i styret siden 2004. I januar 2005 ble det i styret satset på 
fire fokusområder for vårt arbeid - tre av disse har fortsatt gyldighet og har preget 
vår innsats i 2007:

1. Teie torg/sentrum
2. Rosanes/Rosahaug (inkl reguleringsplan for båthavnen)
3. Teieskogen

I tillegg kommer skoleutbyggingen i Teieskogen.



3. HOVEDSAKER I 2007  

1. Teie torg/sentrum

Siden 2005 har vi hatt planer for og jobbet med utvikling av Teie torg. Saken 
fikk et mer omfattende fokus da vi kalte inn til allmøte og reguleringsplaner/ 
byggeplaner ble gjort kjent for første gang. Saken har skapt et meget bredt 
engasjement og står på årsmøtets agenda. Høringsfrist for vår uttalelse er 11. 
februar. Planene har igjen aktualisert diskusjonen om veiløsninger for Teie 
sentrum. 

2. Rosanes/Rosahaug

Dette er et viktig rekreasjonsområde for beboere på Teie og nærliggende områder. 
Vi jobber fortsatt aktivt for at det må lages en plan for vedlikehold og videre 
opparbeiding av strandområdet.  Det er generelt for dårlig vedlikeholdt, friområder 
har en tendens til å gro igjen, det er ikke toalett for besøkende mm. Parken er godt 
vedlikeholdt.

Reguleringsplan for båthavnen. 
Gjennom hele 2007 har dette vært en sak som har skapt et bredt engasjement. Teie 
vel har hatt en rolle som megler/brobygger i konflikten mellom båtforeningen og 
beboerne på Rosanes. Dialogen som har endt med forslag til reguleringsplan nr 347 
- for Rosanes friområde og Teie båthavn. Høringsfrist var 20. januar 08.
Beboerforeningen på Rosanes og Teie vel har jobbet sammen og har sendt en felles 
høringsuttalelse til kommunen.

3. Teieskogen

Teie vel jobber for at Teieskogen må bevares og videreutvikles som friområde samt 
bli bedre vedlikeholdt.
I 2007 ble alle armaturer skiftet i lysløypa og en sterk oppgradering av løypa for 
øvrig er utført av kommunen. 
Av egne midler har Teie vel sørget for planering og tilrettlegging av et eget 
utsiktspunkt på toppen den tidligere ake/skibakken (mot nordøst). Vi arbeider 
videre med å skaffe midler til å få satt opp benker på dette utsiktspunktet og to 
andre utsiktspunkter.
Vi har også satt i gang et samarbeid med skolene og kommunen for å få tilbake en 
natur- og kultursti i skogen.



4. Skoleutbyggingen

Teie Vel har hele tiden stilt spørsmål om grunnlaget for den foreslåtte og vedtatte 
beliggenhet. 
Det har naturlig nok vært motstridende interesser rundt planlagte trafikkløsninger 
for adkomst til skolen. Teie vel har deltatt i en plangruppe som har avgitt sitt 
forslag til kommunen vedr trafikkløsningene. 
Byggestart for skolen er utsatt med minst ett år av økonomiske grunner – noe som 
Teie vel beklager.

4. ØVRIGE SAKER

1. 
Det er avholdt to fellesmøter og opprettet dialog med alle vel-foreninger på 
Nøtterøy. Formålet er å samvirke i saker der det er naturlig og bedre dialogen med 
kommunen. På siste møte deltok ordfører og rådmann – og gode intensjoner ble 
klart uttalt fra begge parter.

2.
Teie Vel sine hjemmesider har nå i blitt revitalisert og gjenoppstår i ny drakt 
teie-vel.no

3. 
Økonomien i Teie vel må betegnes som bra. Det er gjennomført en 
støttekontigentaksjon i året som gikk – av ca 1300 husstander betalte 253 den 
frivillige kontigenten. 
Det er sannsynlig at vi kommer til å bidra økonomisk til de planlagte tiltakene i 
Teieskogen.
Beholdning per 31.12.2007 : kr 85.051,-

For styret
Henrik Lien
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