Årsmøte Teie Vel 26.02.2014 på Teie Skole.
ÅRSBERETNING FOR TEIE VEL 2013.
HOVEDSAKER 2013
Hovedsakene er fortsatt de samme som det har vært de siste årene:
• Teie sentrum/Trekantutbyggingen
• Rosanes/Rosahaugparken
• Teieskogen
TEIE SENTRUM
Kommunen har vedtatt reguleringsplan for Teie sentrum med nye veiløsninger og delvis
fjerning av parkeringsplassene på Teie Torv.
Coop har kjøpt en del av aksjene i sameiet av Trekanttomten og vi regner med at det
kommer Coop Extra i forbindelse med utbyggingen av senteret, men vi har ingen klar
formening om oppstartdato.
Teie Vel har i alle år forsøkt å få til en helhetlig plan for hele Teie sentrum, men har ikke fått
gjennomslag for dette.
ROSANES
Teie Vel er fortsatt med i en plangruppe som jobber med å utvikle det nye området øst for
Skuteveien. Området ble planert og sådd i 2012 og det var meningen man skulle jobbe
videre med å utvikle området i 2013. Det ble ikke gjort særlig mye mer enn å kjøre på mer
masse der.
Teie Vel kontaktet kommunen angående at dammene både på Rosanes og Teie gror igjen,
men så vidt vi vet er lite blitt gjort.
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Det ble foretatt valg av nytt styre.
Det var ingen forslag til nye styremedlemmer, dermed ble det sittende styre valgt inn ved
akklamasjon som nytt styre for 2013 og 2014.
OPPSUMMERING
2013 har vært et normalt aktivt år for Teie Vel.
Det har vært avholdt 8 styremøter.
Teie Vel har vært representert i 2 prosjektgrupper i kommunen.
Vi har arrangert julegrantenning på Teie Torv
Teie Vel har også vært i kontakt med kommunen i forhold til å få på plass lys øverst i parken
der alle aker om vinteren, dette for å øke sikkerheten og kunne bruke akebakken flere timer
hver dag i vintersesongen. Kommunen har ikke penger til lys, og har bedt oss sjekke
alternative måter å finansiere dette. Det kan se nå ut som vi kan ha løst dette ved hjelp av
Teie IF som har lys til overs etter bygging av fotballbaner.

TREFIKKSIKRING SKOLEVEIEN
Teie Vel har fått montert opp et speil i krysset Skogveien og Skoleveien.
Vi tar gjerne imot ønsker for flere plasseringer i nærmiljøet.
TEIESKOGEN
Høsten 2013 stilte styret i samarbeid med Valhalla Vel på dugnad og saget ned og ryddet
området over veien nedenfor det gamle unnarennet. Kommunen stilte med containere. Det
var en fantastisk innsats av alle.
MEDVIRKNINGSMØTE TRAFIKKLØSNINGER PÅ TEIE.
Nøtterøy kommune arrangerte et møte på Teigar ungdomsskole 9.1.2014.
KVU (Konseptvalgs utredning) for transportløsninger i Tønsberg regionen om en ny
fastlandsforbindelse nord på Nøtterøy. Anbefalt konsept innebærer tunnel fra ilandføringen
av ny fastlandsforbindelse på Kaldnes eller Ramberg og frem til Teie/Kolberg. Konsept
anbefalt av Statens vegvesen i KVU'en innebærer ikke nøyaktig plassering av tunnelinnslag.
Nøtterøy kommune utreder derfor to hovedalternativer:
•

Fastlandsforbindelse i tunnel fra Kolberg

•

Fastlandsforbindelse i tunnel fra Teie veidele

Begge alternativene innebærer ulike løsninger for tilknytning til Kirkeveien og Smidsrødveien
samt for trafikken over Teie torv.
NY HELHETLIG TRANSPORTLØSNING FOR TØNSBERG REGIONEN
Velforeningenes fellesråd Tønsberg arrangerte et folkemøte I Oseberg Kulturhus 6.2.2014.
ØVRIGE SAKER
Teie Vel har i 2013 jobbet videre med å revitalisere hjemmesiden, www.teie-vel.no
Vi opprettet høsten 2012 en Facebookside hvor vi allerede har ca. 132 tilhengere og håper
på adskillige flere. Dette er en enkel måte å dele informasjon og bilder med beboere.
JULEGRANTENNING
Teie Vel påtok i 2012 seg ansvaret for julegrantenningene på Teie Torv i samarbeid med
Rema 1000.
Handelsstanden ønsket å være med i 2013, men forutsetningen var at arrangementet skulle
bli avholdt på lørdagen. Noe styret i Teie Vel ikke ønsket å etterkomme. Vi syns en slik fin
tradisjon ikke bør bli mer kommersialisert.
Arrangementet første søndag i advent var en flott begivenhet. Dette er et arrangement som
koster en del penger men som vi syns det er viktig å opprettholde i sin nåværende form.
ØKONOMI:
Beholdningen i Teie Vel har forbedret seg med 7.416,- i 2013 og er for tiden tilfredsstillende.
I forbindelse med innkallingen er det invitert til innbetaling av den frivillige årskontingenten
på 200 kroner pr husstand. I 2012 var det 79, i 2013 var det 86 av 1400 husstander som
betalte 17 200 kr,- vi håper på enda flere i 2014!
Beholdning pr 31.12.2013: 26.775,For styret
Birger Schjøtt
26.02.2014.

