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Forretningsdriver Trine Schøyen og Hageby-forkjemper Tone Lind  
Jørgensen er uenige om utvikling og framdrift, men forenes i en felles 
visjon for Teie.

VISJONER FOR TEIE

Teie har forfalt. Stadig nye planer for  
byggevirksomhet, nedslitte bygninger, 
endeløst veiarbeid og stillstand i utviklingen i 
sentrum. Det har skremt vekk både kunder og 
nye næringsdrivende. 

- Tålmodigheten begynner å ta slutt. Vi ser at 
kundene forsvinner og butikker legges ned. 
Det må skje noe her nå, mener Trine.

Tone Lind Jørgensen er ikke uenig, men 
mener de må ta seg tid til å finne en felles 
plattform, en omforent plan for utviklingen 
på Teie som beboere, kommunepolitikere og 
grunneiere kan samles om.

Tone er innfødt Teiejente, vokst opp i  

Hvert sitt ståsted. Ulike synspunkter. Men 
felles interesse.
- Vi må samle krefter og stå sammen om en 
felles visjon. Bare på den måten kan vi få til 
et et levende handelssentrum og et godt 
bomiljø på Teie.  

Det mener både Trine Schøyen og Tone Lind 
Jørgensen, som begge har engasjert seg i 
utviklingen av Teie på ulikt hold. 

Trine og Tone
Trine Schøyen har drevet motebutikken Sel-
ma Oline i kjelleren under tidligere Narvesen i 
snart åtte år. Omtrent like lenge har hun vært 
styremedlem og talskvinne for Teie Handel. 
I løpet av denne tiden har hun sett hvordan 

hagebyen med foreldre som drev fotobutikk  
i Teiegården. Som selvstendig nærings- 
drivende, har hun bodd henholdsvis på Teie 
og i Ullevål Hageby i Oslo. Nylig engasjerte 
hun seg i Venstre for å kunne påvirke  
utviklingen på Teie politisk. Hageby- 
tilværelsen har satt sine spor og hun mener 
det er viktig å holde fast ved hagebyens 
velsignelser for framtidens Teie, til tross for 
utfordringene de nå står overfor.

- Det er mange hensyn å ta, men jeg mener 
vi trenger en skikkelig prosess, en plansmie 
hvor innbyggerne kan inviteres til å komme 
med innspill til hva de ønsker at Teie skal  
være og hvordan stedet skal utformes, sier 
Tone. 
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Tone Lind Jørgensen er innfødt Teiejente og har nylig engasjert seg i  
politikken for å kunne påvirke utviklingen på Teie.

Trine Schøyen driver motebutikken Selma Oline på Teie og har sett hvordan 
stillstand i utviklingen har skremt vekk både kunder og nye næringsdrivende.



Nøtterøymagasinet1. utg. april  2017

VISJONER FOR TEIE

Fra hageby til småby
Teiebeboerne har leid inn stedsaktivisten 
Erling Okkenhaug fra nettverket Allgrønn til 
å hjelpe seg med dette og har nylig oppret-
tet nettsiden Teieplan.no, som skal informere 
om planer og utvikling. Målet er å gjennom-
føre en innbyggerdrevet prosess som gir en 
fremtidsrettet småby på Teie - en videre-
føring fra hageby til småby. I mellomtiden 
ønsker beboerne en ”timeout” for byggepro-
sjektene på Teie, et halvt års tid til å få landet 
en helhetlig områdeplan som ivaretar Teies 
egenart.

Teies egenart ble for stor del grunnlagt av 
arkitekt Kristofer Lange, som i 1919 tegnet 
en reguleringsplan for Nøtterø Haveby 
rundt Teie torg. Hver eneste eiendom ble 
tegnet med tanke på mest mulig lys og luft, 
med plass til store barnefamilier som kunne 
dyrke sin egen frukt og grønnsaker i de store 
hagene. Det lå en egen filosofi bak; her skulle 
familiene leve et sunt og landlig liv med 
kort vei til park og friluftsområder, skole og 
butikker, som ble plantet rundt torvet midt 
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på Teie. Opprinnelig var boligene tiltenkt 
arbeiderne på Kaldnes, men ettersom 
Tønsberg på den tiden kokte av hvalfangere 
og skipsredere, ble hagebyen attraktive 
boliger for de nyrike, som bosatte seg i 
herskapelige villaer på Teie.

Sprikende utbyggingsplaner
- Nøtterø Haveby var opprinnelig inspirert av 
engelske garden villages, disse er på full fart 
på vei inn igjen. I England bygges det nå små 
hagebyer, som legger til rette for lav fortet-
ting uten at det må bygges i høyden, og uten 
at det går ut over landsbyens opprinnelige 
arkitektur, forteller Tone.

Hun syns ikke utbyggerne og deres  
arkitekter har greid å ivareta det opprinnelig 
Teie i sine plantegninger. Nøtterø Haveby 
står på riksantikvarens NB-liste over kultur-
miljøer med nasjonal interesse og Fortids- 
minneforeningen har området på rødblokka 
si. Tone mener også kommunen i sine vedtak 
forsømmer hageby-ideen og går imot sin 
egen kommuneplan fra 2015. Her står det 

svart på hvitt at utbyggere skal ta hensyn til 
opprinnelig bebyggelse. 

For tiden foreligger det blant annet 
planer for bygging av leilighetskomplekser 
i Arenfeldts vei, Holmenveien og i trekant-
tomten nedenfor Nøtterø bakeri og ned mot 
Teie veidele. Det er mange flotte villaer og 
eplehager som skal raseres.

- Det planlegges storstilt bygging flere steder 
på og omkring Teie sentrum. Det er ingen 
enhetlig utforming, men felles for dem alle er 
at det skal bygges ”tette kaserner i høyden”, 
i fullt arkitektonisk sammenstøt med de 
klassiske villaene fra hagebytiden. Teie ender 
til slutt som drabantby, utbryter Tone.

Eplehager eller boligblokker?
Trine er ikke helt enig. Hun syns ikke alle  
utbyggernes tegningen kommer like heldig 
ut, men mener det er viktigere at Teie  
kommer i mål og får startet utbyggingen 
snart.
- Vi trenger nye boliger på Teie og  
utbyggerne har har hatt store utgifter til  
dette allerede. Jeg velger å stole på at  
arkitekter, utbyggere og kommunepolitikere 
vet hva de gjør. Alle kan jo ikke bo i  
eplehager heller!

Det tenner en liten gnist hos Tone: 
- Du skal ikke snakke stygt om eplehagene! 
Vi må verne om Teies egenart. Tar man litt 
her og litt der, er det snart ikke noe igjen 
av hagebyen. Se bare hva de planlegger på 
Coop-tomta, store leilighetskomplekser på 
inntil seks etasjer med dagligvare, kafé og et 
lite kjøpesenter.  
Beboerne, som stort sett er eldre, kan ta 
heisen opp og ned for å handle, de kommer 
jo ikke til å bevege seg utafor døra!

Nå nikker Trine. – Det er absolutt ikke heldig. 
Vi trenger et Teie som er mer enn blått hår 
og gåstoler, for å sette det litt på spissen. 
Vi ønsker flere boliger, mer næring og flere 
mennesker hit. Gjerne yngre, legger hun til.  

Denne flotte praktvillaen i Holmenveien2a er  
planlagt revet for å gi plass til to femmannsboliger.

Historisk bilde av Teie veidele, tatt fra luften ca 1938/1939. Legg merke til de flotte alleene av trær.  
Foto: Slottsfjellmuseet.

Slik kan bebyggelsen på trekanttomten 
fra Nøtterøy bakeri og ned mot Teie veidele bli seende ut.
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NØTTERØY RAMMEVERKSTED
KVALITET OG SERVICE 

 

Smidsrødveien 14 – Teie (ved siden av Tønsberg Pizza)  
Tlf: 977 03 555  

notteroy.rammeverksted@online.no  
tirsdag - fredag: 10 – 17, lørdag: 11 – 14, mandag: stengt

En levende liten småby
Både Tone og Trine er opptatt av at det må kunne gå an både å bygge nytt og bevare. De har 
en felles visjon. De ønsker seg en levende liten småby med mange fastboende og en rikholdig 
handelsstand, små egenartede butikker og sosiale møteplasser. Det bør være ungt og urbant, 
tilpasset den nye delingsøkonomien, med nye sosiale møteplasser, hubber og internettkafeer. 
Torvet må fornyes, bort med parkeringsplassene, sentrum for øvrig må tilrettelegges for  
bilparkering, helst med minst en times gratis parkering for alle.

- I dag planlegger utbyggerne for det vi hadde for 20 år siden. Eier du en tomt, har det vært litt 
sånn: ”Lufta er fri for alle, jeg bygger som jeg selv vil.” Men det har skjedd et paradigmeskifte 
siden den gang. Unge barnefamilier i dag vil bo i urbane småbyer. Vi må tenke mindre bo- 
enheter, helhetlig og visuelt spennende, og ikke minst tilpasset hagebyen, understreker Tone.

Trine nikker igjen. 
- Jeg er bare sjeleglad for at det endelig skjer noe på Teie. Nå er det lys i enden av tunnelen. 
Dette skal vi få til sammen, avrunder hun.

PÅGÅENDE  
PROSJEKTER PÅ TEIE 
 
Disse prosjektene bør inn i en  
medvirkningsprosess: 
 
•  Teie sentrum, reguleringsplan 92.2
•  Teiesenteret, reguleringsplan 92.1  
•  Teie torv, reguleringsplan
•  Smidsrødveien 11, reguleringsplan
•  Smidsrødveien 5 – Ørsnesalleen 31,  
    reguleringsplan
•  Grindstukrysset, reguleringsplan
•  Holmenveien 2 A, reguleringsplan
•  Teglverksveien – Grindstukrysset, 
   Bypakka
•  Gatebruksplan Smidsrødveien –   
    Teie torv, Bypakka
•  Bekkeveien – Eikeveien – Kolberg, 
    Bypakka
•  Grindløkka, bebyggelsesplan
•  Gamle Teie skole, reguleringsplan  
 
Kilde: Teieplan.no

Trine Schøyen betjener Caroline Erlandsen, som har kommet hele veien fra Råel for å handle på  
Selma Oline.


