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For meg er det 
umulig å stemme 

på det partiet jeg en 
gang var medlem av.
Bernt Johannessen, tidligere Høyre-ordfører på Nøtterøy

Tidligere Nøtterøy-
ordfører Bernt Johan-
nessen tordnet fra 
podiet i Teie kirke 
torsdag. Stedsaktivist 
Erlig Okkenhaug sier 
han tror Teie er red-
det. 
Anne ChArlotte SChjøll 
anne.charlotte.schjoll@tb.no

– Med rette forkastet rådman-
nen innstillingen. Utbyggerne 
vil tjene flest mulig penger. De 
må holdes i ørene, de kan ikke 
drive kulturell vandalisme. Det 
er mulig å bygge, og samtidig ta 
hensyn til nærområdet, sa 
Bernt Johannessen fra podiet 
under «Aksjonskveld for Teie,   
del 2». 

Folkemøtet ble holdt i Teie 

kirke torsdag kveld, i regi av ak-
sjonsgruppa på Teie.

Vi refererte fra folkemøtet 
underveis, les her!

«Teie-modellen»
– For meg er det umulig å stem-
me på det partiet jeg en gang 

var medlem av. Jeg har som 
kjent bare en stemme, men 
hvis mange tenker som meg 
kan det bli et interessant valg, 
sa Johannessen.

Bernt Johannessen satt som 
ordfører for Høyre på Nøtterøy i 
årene 1987–1991.

– Trollsplinten sitter i arkitek-
tenes øye. Utbyggerne har alt-
for dårlige rådgivere. Det er vik-
tig å lage en visjon før arkitek-
tene slipper til. Hold dem for 
guds skyld unna, det er medisi-
nen, sa Erling Okkenhaug på 
vei ut av kirken etter møtet.

Han   stedsaktivist i nettver-
ket Allgrønn og har jobbet in-
tenst med aksjonsgruppa på 
Teie siden forrige møte i febru-
ar.

– Lokalpersonene som har 
engasjert seg her på Teie er 
dødsflinke. Det som gjøres her 
er selve «Teie-modellen». Jeg 
tror Teie er reddet, sier Okken-
haug.

– Vi vil Teie vel
Pål Egeland i eiendomsselska-
pet Folksom sa dette etter mø-
tet:

– Vi skal ta vare på stedets 
identitet, det er lenge siden vi la 
vekk høyhustegningene. Nå er 
det viktig å lytte, sa Egeland.

Folksom eiendom er et av 
selskapene som er i gang med 
utbyggingsplaner på trekant-
tomta langs Smidsrødveien fra 
teie veidele til Ørsnesalleen.

– Lager dere tegninger der de 
eksisterende husene er bevart?

– Det er det for prematurt å si 
noe om. Vi har lyst at Teie skal 
bli et hyggelig sted og et attrak-
tivt sentrum på Nøtterøy. Teie 
skal bli et bedre sted, vi vil Teie 
vel, sier Egeland.

Mandag skal ordfører Roar 
Jonstang (H), varaordfører 
Bjørn Kåre Sevik (Frp) og oppo-
sisjonsleder Jon Sanness An-
dersen (Ap) diskutere veien vi-
dere for Teie-prosessen.

"

PaUsePraT: Erling Okkenhaug i samtale med lars Kristian Bettum (til venstre) og Pål Egeland i eiendomsselskapet Folksom under folkemøtet på Teie torsdag. 
 FoTo: anne CharloTTe sChjøll

TordneT: Jarle Lysberg og Bernt Johannessen. 


