REFERAT FRA ÅRSMØTET I TEIE VEL for 2012 6. MARS 2013
Årsmøtet ble holdt på Teie skole. Det var 39 fremmøtte, hvor 6 stykker var fra gammelt
og nytt styre.
Årsmøtet ble ledet av vellets avtroppende leder, Benedicte Heyerdahl.
Årsmøtet startet med guidet omvisning på nye Teie skole av rektor Arnstein Larsen.
Nøtterøy kommune stilte med Margrethe Løgavlen og Magnus Campell som orienterte
om Teieområdet og trafikksikkerhetsplaner.
Teiesenteret Trekanten: reguleringsplanen er vedtatt, grunneierne har neste utspill.
Terjesen/Teiegården, detaljregulering vedtatt igangsatt av HMK. Planlegger å erstatte
bolig; Runes hundeforservice med nytt bygg med butikk i 1. etg og leiligheter i 2. og 3.
etg. Ønsker å skille ut Teiegården og parkeringskjeller som egen plan. Totalt ca 18
boenheter.
Grindstukrysset:
Oppstart av endring av områdeplan nr 92-2 vedtatt januar 2013, krysset skal ombygges
med nytt venstre svingfelt mot Teie, stramme inn krysset og justere trafikkøyer. Det
skal heller ikke være noen biler som har grønt så lenge fotgjengere har grønt.
Smidtsrødveien 9 og 11 (Rema 1000)
Oppstart av detaljegulering vedtatt av HMK mars 2012, Butikk i 1. etg og boliger i 2. og
3. etg. 20-25 boenheter med parkering i kjeller.
Nytt nå er at Engveien ikke skal bli igjenbygd.
Kommunen avventer planforslag til førstegangsbehandling.
Grindløkken og Teie skoler:
Grindløkken kan inneholde ca 80 boenheter, bestående av forskjellige typer boliger.
Arbeidet er ikke igangsatt. Den gamle hovedbygningen skal beholdes, men ikke vedtatt
hvor mye grønt areal som skal beholdes i tilknytning til denne.
Teie skole er uavklart men kan inneholde ca 20 boliger, evt bygge om skolen til
barnehage, og bygge boliger der Teiehøyden barnehage har arealer i dag..
Rosanes: ferdig planert og tilsådd. Illustrasjonsplan forventes ferdigstilt i løpet av 2013.
Skal være en gjennomgang i referansegruppen før ferdigstillelse.
Toalettbygg er nå ferdigfinansiert.
Trafikksikkerhet – handlingsplan 2013
Vedtatt i HMK 5. mars 2013
Ramme på 1.500.000,- der Teie fikk ca halvparten som skal brukes til fortau i
Øgårdsveien,
Kommuneplanen 2014-2026
Planprogrammet på høring til 10. mars markerer oppstart av arbeidet.
Innspill til planforslaget ønskes innen 1. juni, forslag til ny kommuneplan på høring
mars/april 2014, endelig vedtak ultimo 2014.
Mål for boligbygging på 150 pr år.
Konseptvalgutredningen for Tønsbergregionen.
- Ny forbindelse mellom Nøtterøy og fastlandet
- Trafikkløsning østover (Presterød)
- Triltak for kollektiv, gang og sykkel i byområdet.

Skal være ferdig til sommeren og sendes til samferdselsdepartementet på høring og
kvalitetssikring.
• Innkalling og agenda ble vedtatt
• Årsberetningen ble gjennomgått. Teie Vel har hatt et normalt aktivt år. Årsberetningen
ble vedtatt.
• Regnskapet ble gjennomgått. Teie Vel hadde ved årsskiftet en kontantbeholdning på
kr. 19.359,- Regnskapet ble vedtatt.
• Vi gjennomgikk aktivitetene som har vært gjennomført i 2012.
• 2 medlemmer går ut av styret i år, Benedicte Heyerdahl og Mikkel Lauritzen.
Vi jobber med å rekruttere to nye medlemmer til styret.
Styret konstituerer seg selv og velger leder ved neste styremøte.
Forslag og kommentarer fra salen:
• Det er få søppelkasser i det nye friarealet øst for Skuteveien.
• Dammene gror igjen, kommunen renser opp hver høst.
• Foreslås å jobbe for bilfritt Teie torg men kirken og banken trenger
parkeringsplasser
Gunnar Arveschoug
Referent

