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Folk har samlet seg på torv i uminnelige tider. Disse 
er sentralt plassert i byer og på steder verden over, og 
er ofte med på å skape et miljø og gi steder identitet. 
i vårt område har Teie torv vært et begrep lenge. På 
folkemunne er ikke Teie torv bare selve torvet, men 
inkludert i dette begrepet er også hele området 
rundt. Som kjent har det over lang tid vært jobbet 
med dette handelssentrumets fremtid, og fremdeles 
er det et stykke igjen. Nå er vi imidlertid  inne i en 
fase hvor det igjen skjer noe. Viktige avgjørelser skal 
snart fattes, men fremdeles er man ikke kommet 
lenger enn at det er mulig å komme med innspill, og 
kanskje også få gehør. I det minste kan man være 
med på å skape en offentlig debatt. 
en av mange som gjerne vil mene noe om Teie torv, 
er Venstre-politiker Arne Magnus Berge. I forrige 
utgave av Øyene tok han til orde for å flytte hele 
torvet fra dagens plassering og inn på den mye 
omtalte trekanttomta 
ved Bellevuesente-
ret. Han mener det er 
flere gode grunner 
for å gjøre det slik. En 
viktig grunn er å få et 
torv i et område uten 
biltrafikk og parke-
ring, altså noe annet 
enn det ligger an til 
med de planer som 
foreløpig er skissert. 
ikke overraskende møter Berges innspill motbør. 
Særlig dreier det seg om den historiske bakgrunnen 
som man velger å se bort ifra hvis torvet flyttes fra 
sin opprinnelige plassering. I den forbindelse kan det 
vært verdt å nevne at torvet i svært liten grad har 
noen torvfunksjon, slik det brukes i dag. Det er vel 
nesten bare på Teiedagen og i forbindelse med 
julegrantenningen at dette fremstår som noe annet 
enn en stor, avgiftsbelagt parkeringsplass. Det er i 
grunn både synd og skam. 
Vi er ikke så opptatt av om torvet blir liggende på den 
ene eller andre siden av veien. Det viktigste er at de 
planer som nå legges gir området et tydelig torv. Et 
torv hvor folk kan møtes, hvor det er rom for noe 
handel og kanskje et koselig serveringssted. Et torv 
som vi kan være stolte av og som bærer navnet sitt 
med rette.  Et torv som alle skjønner er et torv. 

Vi må få et 
skikkelig torv

Le d e r

"
Det viktigste er 
at de planer som 
nå legges gir om-

rådet et tydelig torv.   

nøtterøy og omegn 
danseklubb
Nøtterøy og omegn danseklubb 
ble det nye navnet til Tjøme og 
Nøtterøy gammeldansforening.
På årsmøtet den 24. januar ble 
det bestemt å skifte navn fordi vi 
vil ha et mer utvidet repertoar, og 
ikke bare gammeldans.  På våre 
lørdagsfester har vi det allerede.  
Da har vi «levende musikk», og 
det blir danset både swing, tango 
osv.  
På våre hyggekvelder i Wilhelm-
senhallens kafeteria har det stort 
sett vært gammeldans, men nå vil 
vi starte med mer variert musikk 
også der.  Dette fordi vi håper at 
flere av våre medlemmer kommer 
på våre hyggelige tirsdagskvelder. 
Vi ønsker også nye medlemmer 
hjertelig velkommen.
Dans er kjempefin trim, så ta en 

tur til Wilhelmsenhallens 
kafeteria på  tirsdagskvelder.  
(Ikke i skolens vinterferie.).  Vi har 
kaffepause, så ta med drikke og 
litt å bite i.  Liv og Kåre er svært 

dyktige med musikkanlegget.  Og 
skulle du ønske hjelp med diverse 
trinn, hjelper vi gjerne.
Vel møtt!

For styret

ForeningsnyTT  

Utbyggerne av Husøy 
Havn kan reise inntil femti 
boenheter før en rundkjø-
ring i Ekeneskrysset må 
være ferdigstilt. Nå ber de 
om at det lempes på det 
kravet. 
Tor Aslesen
tor@oyene.no
416 98 620

Salget av leiligheter på brygge-
kanten på Husøy er godt i gang. 
Nå er over tjue av de 39 leilighe-
tene i første byggetrinn solgt, 
og det betyr at en byggestart 
kan være nært forestående for 
Husøy Næringsutvikling. 

gunstig å fortsette
For utbyggerne er det gunstig 
med en kontinuerlig prosess. 
Dermed ønsker de også å ha 
mulighet til å fortsette med 
trinn to, bestående av om lag 
40 leiligheter, så snart de første 
enhetene er ferdige. Det har-
monerer imidlertid ikke med 
en rekkefølgebestemmelse i 
byggetillatelsen. Der heter det 
nemlig at rundkjøringen i Eke-
neskrysset må være ferdig før 
det kan gis igangsettingstilla-
telse til mer enn 50 leiligheter. 

Derfor søker nå utbyggerne, 
gjennom Kluge Advokatfirma 
AS, Tønsberg kommune om en 
midlertidig dispensasjon fra 
det kravet. Det mener de også 
vil være til det beste for naboer 
og andre som blir berørt av ut-
byggingen da gjennomførings-

tiden på denne måten blir kor-
tere. 

Trafikken i krysset
I begrunnelsen vises det også 
til en vurdering fra et konsu-
lentselskap som konkluderer 
med at utbyggingen ikke vil 
forverre fremkommeligheten i 
Ekeneskrysset vesentlig, selv 
om rundkjøringen blir utsatt. 
En vesentlig større ulykkesrisi-
ko vil det heller ikke bli. 

Ønsker spleiselag
For øvrig understreker Husøy 
Næringsutvikling at de er villi-
ge til å bidra med fire millioner 
kroner til en ny rundkjøring. I 
tillegg har de allerede brukt én 
million for å lage et forslag til 
reguleringsplan. Totalkostna-
den for rundkjøringen er bereg-
net til 15 millioner kroner. 

I brevet til kommunen un-
derstreker imidlertid utbygger-
ne nok en gang at flere aktører 

bør bidra. Det vises blant annet 
til andre boligprosjekter som er 
på trappene, og som også vil ge-
nerere trafikk gjennom dette 
krysset. Husøy Næringsutvik-
ling synes det både er tilfeldig 
og urimelig hvis de må ta en 
kjemperegning fordi de er først 
ute. 

I brevet nevnes også andre 
store investeringer som belas-
tes dette prosjektet. Det dreier 
seg om Strandveien og omleg-
ging av vann- og avløpssyste-
met, kostnadsberegnet til tolv 
millioner kroner, en kaifront 
med offentlig kyststi, priset til 
ti millioner kroner, samt oppar-
beidelse av strand og lekearea-
ler for et par millioner kroner. 

– Samlet innebærer dette en 
betydelig økonomisk belast-
ning for prosjektet, understre-
kes det. 

Vil ikke stoppes av rundkjøring

snArT skjer deT noe: Det nærmer seg byggestart for de 
første 39 enhetene, men utbyggerne vil gjerne ha mulighet til å 
fortsette med trinn to bestående av et tilsvarende antall boliger. 


