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ViKtiG: – Det er ikke overraskende at det blir debatt om utviklingen av Teie. Dette er viktig for mange, 
sier Bjørnar Godt Daae (til venstre) og Tom Mello i Høyre. Denne uken inviterer de til åpent møte i banken 
på Teie torv.   Foto: tone Finsrud

Høyre inviterer til 
åpent møte om ut-
viklingen på Teie.  
På møtet vil også 
eiendomsutviklerne 
presentere sine  
tanker og planer  
for sentrum. 
Tone Finsrud 
tone.finsrud@tb.no

Debatten om Teie sentrum går 
hett for tiden, både i avisspalte-
ne, på nettet, på politiske mø-
ter og på folkemøter. I dag invi-
terer Færder Høyre til åpent 
møte om utviklingen på Teie. 
Møtet skal foregå i lokalene til 
Sparebank 1 på Teie torv.

– Alle som er interessert i ut-
viklingen på Teie er velkomne, 
sier Bjørnar Godt Daae. Han sit-
ter i kommunestyret for Nøt-
terøy, og er nestleder i hovedut-
valg for kommunalteknikk og 
miljøvern.

Gir plass til utbyggerne
På møtet i dag vil utbyggerne 
på Teie få presentere planer og 
tanker for prosjektene sine, og 
det samme vil arkitektene som 
er involvert. I tillegg vil admi-
nistrasjonen orientere om re-
guleringsarbeid og rammebe-
tingelser for området.

– I tillegg vil en eiendomsut-
vikler som ikke er involvert i 
noen av prosjektene si noe om 
hvordan man kan trekke inn 
elementer fra omkringliggende 
omgivelser i nye prosjekter, sier 
Godt Daae.

Han og partikollega Tom Mel-
lo har merket seg at det er man-
ge sterke meninger om utvik-
lingen på Teie, og særlig Teie 
sentrum.

– Det er ikke overraskende at 
det blir debatt om utvikling av 
dette området. Det betyr at det 
er viktig for mange, sier Mello 
og Daae.

Ganske så hett
For under en uke siden var det 
folkemøte med den såkalte sør-
landsrefseren Erling Okken-
haug i spissen. Der ble tempe-
raturen høy, og mange av de 
fremmøtte hadde sterke inn-
vendinger mot utviklingen på 
Teie. Møtet i regi av Høyre har 
vært planlagt en god stund, 
men er desto mer aktuelt nå i 
etterkant av møtet med Okken-
haug, mener Mellom Daae.

De legger ikke skjul på at 
Høyre har et helt annet syn på 
utviklingen på Teie enn det 
som kom til uttrykk på møtet.

– Vi mener at de som betaler 
for utbyggingen må få lov til å 
bestemme innenfor fastsatte 
rammer. Gangen i det er sånn at 
utbyggerne tegner prosjektene 
slik de vil ha dem, ut ifra be-
stemmelser og begrensninger 
som ligger i reguleringer og 
vedtak.   Så innstiller adminis-
trasjonen, og til slutt avgjør vi 
politikerne, sier Daae.

– endelig skjer det noe
Tom Mello minner om at Teie 
sentrum har ligget brakk i man-
ge år.

– Endelig skjer det noe her. 
Det er bra. Rammebetingelsene 
her har vært stive, og det var år-
saken til at Rema til slutt sa at 
de ikke kunne fortsette, det ble 
for kronglete for dem.

Opposisjonen har etterlyst  
helhetlige planer for hele områ-
det. 

– Opposisjonen mener nok at 
kommunen skal komme opp

"
Det er i alles 
interesse at Teie 
utvikles til et bra 

sted å bo og oppholde seg
tom mello
Høyre

med forslag på forhånd, i stedet 
for å vente til det kommer noe 
fra utbyggerne. Der er vi ueni-
ge, sier Daae.

Mello minner om at de som 
skal investere, også er avhengi-
ge av at folk vil bo her og handle 
her.

– Det er i alles interesse at 
Teie utvikles til et bra sted å bo 
og oppholde seg. Så egentlig 
har vi vel det samme målet alle 
sammen, selv om vi er litt ueni-
ge om veien fram, sier han.

– Det hadde vært fint hvis ut-
byggerne kunne vise hva slags 
tanker de har, og hva slags 
handlingsrom de har på dette 
møtet, sier Daae. 

Daae understreker at Teie-
gården blir brukt som utgangs-
punkt for utbygging på resten 
av torvet.

– Utbyggingen i nærheten 
skal ikke overskride høyden på 
Teiegården. Langs Smidsrød-
veien skal det ikke bygges høy-
ere enn to etasjer, med mulig-
het for inntrukket tredjeetasje, 
legger han til.

høyre vil høre hva 
utbyggerne har å si

Britt 
Kieding
til minne
18. februar mottok vi den triste 
beskjed om at Britt var død – 71 
år gammel.

Britt kom til klubben vår i 
2009 og fant seg raskt til rette . 
Blant våre aktiviteter var det i 
aksjonskomiteen hun likte seg 
best.

Her ble Britt en god Civitaner 
og likte seg aller best når hun 
kunne være med å gjøre en 
innsats for de som trengte en 
hjelpende hånd. Dansefest for 
personer med utviklingshem-
ming, være med de eldre på tur 
og ikke minst stille opp på 
arrangementene – Idrett mot 
rus.

En av våre grunnpilarer er 
hjelpsomhet – Britt var i 
sannhet en aktiv sådan.

Vi har mistet en god Civita-
ner og venn. Vi kommer til å  
savne henne i klubben og 
takker for hva hun har vært for 
oss!

Stille kom hun inn – stille 
forlot hun oss.

Våre tanker går til Nicolay og 
resten av familien.

Vi deler deres sorg.
For Civitan Club Kristina 

Grethe Ødegård,
president

minneord

■ minneord
■ Leveres på e-post til 
redaksjonen@tb.no
■ Maksimal lengde er 2500 
tegn (med mellomrom). 
Lengre innlegg vil bli 
returnert.


