Regnskap Teie Vel 2014
Beholdning pr.

31.12.2013 26775
Inntekter
32970

Medlemskontingenter

Utgifter

Kirkens Bymisjon

3430

Hjemmeside/Internett
Annonser
Postboks
Servering møter
Juleavslutning
Julegrantenning
Årsmøte/arrangementer/møter
Renter/omkostninger

2305
0
1484
1843
1752

Sum
Beholdning pr.

3430
24

4913
93

36424

15820

31.12.2014 47379

ÅRSBERETNING FOR TEIE VEL 2014.
HOVEDSAKER 2014
Hovedsakene er fortsatt de samme som det har vært de siste
årene:
• Teie sentrum/(Trekantutbyggingen).
• Rosanes/Rosahaugparken.
• Teieskogen.
• Gamle Teie skole og Grindløkka skole.
• Fastlandsforbindelse. KVU(Konseptvalgutredningen).
• Klatrepark Teieskogen.
• Julegrantenning første søndag i advent.
TEIE SENTRUM
Kommunen har vedtatt reguleringsplan for Teie sentrum med nye
veiløsninger. Kommunen ønsker å lede gjennomgangstrafikken
vekk fra Teie Torv. De ønsker å lede trafikken fra Smidsrødveien
over til Kirkeveien til et tunnellinnslag ved Kolbergveien.
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.
STYRET 2014
Birger Schjøtt
Jon Anders Hesby
Terje Sætre
Birgitte Fleischer Hjelle
Gunnar Arveschoug
Christian Haugland
Line Møller Maersk

leder
nestleder/kasserer
medlem
medlem
medlem
medlem (sluttet høst 2014)
medlem

ØVRIGE SAKER
Teie Vel startet i 2013 med å revitalisere hjemmesiden, www.teievel.no
Vi opprettet høsten 2012 en Facebookside der har vi ca. 222
tilhengere og håper på adskillige flere. Dette er en enkel måte å dele
informasjon og bilder med beboere på.

JULEGRANTENNING
Teie Vel påtok seg ansvaret for julegrantenningene på Teie Torv i
samarbeid med Rema 1000 i 2012, vi tror det var tiende gang i år.
Julegrantenningen ble også i år en meget hyggelig tradisjon med
meget godt fremmøte. 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.

OPPSUMMERING
2014 har vært et normalt aktivt år for Teie Vel.
Det har vært avholdt 9 styremøter.
Vi har arrangert julegrantenning på Teie Torv.

ØKONOMI:
Beholdningen i Teie Vel har forbedret seg med 20.604,- i 2014 og er
for tiden tilfredsstillende.
I forbindelse med innkallingen er det invitert til innbetaling av den
frivillige årskontingenten på 200 kroner pr husstand. I 2013 var det
86 av 1400 husstander som betalte 17 200 kr,- i 2014 var det 103
hustander som betalte, vi håper på enda flere i 2015!
Beholdning pr 31.12.2014: 47379,For styret
Birger Schjøtt
Februar 2015.

Klatrepark

Teigar Skole

Den gamle hovedbygningen skal bevares, sidefløyene blir revet og
uteområdene blir bebygget med lavblokker og tett småhusbebyggelse.

Forslag til nytt styre for 2015.
Birger Schjøtt
Line Møller Maersk
Birgitte Fleischer Hjelle
Gunnar Arveschoug
Torunn Haug Larsen
Hedda Cisse
Sindre Vinje

leder
nestleder/kasserer
medlem
medlem
nytt medlem
nytt medlem
nytt medlem

