
Ollebukta 2, Tønsberg
33 31 32 09
www.seng.no

facebook.com/sengemakeriet

VVallgfrri
maddrrassss

30 ulike
tekstiler2 gavvl-mmodelller

Nettere design
- med full komfort!

Fåes i breddene 120, 140, 160, 180, 200 eller 220
og lengdene 200, 210 eller 220

Leveres etter mål eller som avbildet “oversized”

MEKONGrestaurant
Åpent: Tirsdag, onsdag, torsdag, søndag 14.00-21.30.

Fredag-lørdag 12.00-23.00
Kjøkkenet stenger 30 min før stengetid

Conradisgate 7, 3126 Tønsberg. Tlf. 451 23 242

Eksotisk
vietnamesisk
mat

Åpningstilbud!

2 gratis vårrullEr

for hver hovedrett

5Tønsbergs blad nyheTerFredag 17. mars 2017

MedVIrKnIng: Opposisjonen vil sikre medvirkning i prosessene 
på Teie. I formannskapet onsdag fikk de posisjonen med seg på det. 
Utviklingen av Teie sentrum har skapt og skaper stort engasjement. 
 FoTo: anne CharloTTe sChjoll

– Det engasjementet som 
har vært for Teie, det 
skjerper oss og gjør at vi 
får til en bedre prosess enn 
vi ellers ville fått, kommen-
terte ordfører Roar 
Jonstang i formannskapet 
onsdag ettermiddag.
Tone Finsrud 
tone.finsrud@tb.no

Opposisjonen hadde på for-
hånd varslet at de ville be om 
konkret forslag til gjennomfø-
ring av medvirkningsprosessen 
for utviklingen av Teie. 

Utviklingen av Teie er i gang, 
og de første planene har skapt 
stort folkelig engasjement og 
en god del motstand. 

Ønsket fra opposisjonsparti-
ene var at prosessen for med-
virkning blir en sak i hovedut-
valg for miljøvern og kommu-
nalteknikk. 

Og slik gikk det. 

– reell prosess
Roar Jonstang (H) fremmet et 
forslag i formannskapet som 
gikk på at administrasjonen 
skal forberede en sak om pro-
sess og medvirkning, og at de 
skal vurdere å be om ekstern bi-
stand. Saken kommer opp i ho-
vedutvalg for miljøvern og 
kommunalteknikk.

Ordførerens forslag ble en-
stemmig vedtatt. 

– Det er viktig at folk får være 
med på en reell prosess, og at 
de ikke føler at de er med på en 
skinnprosess, sa Jon Sanness 
Andersen (Ap).

I formannskapet   redegjorde 
Margrethe Løgavlen for hva 
slags medvirkning administra-
sjonen ser for seg. 

– Vi kan invitere bredt. Samti-
dig må vi ha noen grunnleggen-
de prinsipper som ligger der, 
hvis ikke blir det kaotisk, sa 
hun, og regnet opp ni møter 
som skal holdes om Teie i løpet 
av en  måneds tid. 

–   Jeg forstår at dere fanger 
opp innspill, og at dere ønsker 
at vi skal bruke konsulenter i 
det videre arbeidet. Det er like-
vel viktig at vi får føre disse pro-
sessene, sa hun. 

Jonstang har også tidligere 
gitt signaler om at han ønsker 
bred medvirkning. 

– Jeg har vært tydelig på med-
virkningssporet, og det har 
også administrasjonen, sa han. 

bekymret for utbyggerne
Posisjonen har i forbindelse 
med utvikling på Teie vært 
opptatt av å komme i gang, og 
at for mange krav og rammebe-
tingelser kan forsinke utbyg-
gerne slik at de kanskje betak-
ker seg. Jon Sanness Andersen 
minnet om at det er verdt å bru-
ke tid på noe så viktig som Teie 
sentrum. 

– Det er viktig at man ikke 
bruker tid som argument for å 
skynde på prosessen. Det er 
snakk om Færders viktigste 
senter. Da blir tid et dårlig argu-
ment, sa Andersen. 

Jonstang kommenterte at 
han regner med prosessen 
fremover kan gå kontinuerlig, 
selv om det inviteres til med-
virkning. 

Unni Hanson (Frp) frykter 
prosessen på Teie skal stoppe 
helt opp. 

I formannskapet onsdag sa 
hun: – Jeg håper vi får dette til. 
Dette er et viktig senter. Jeg hå-
per ikke det blir så mye bråk at 
grunneierne trekker seg.

Det fikk Jonstang til å kom-
mentere:

– Alle vil vel ha en prosess 
uten unødige opphold. 

Ordføreren avsluttet med å 
berømme engasjementet i den-
ne saken. 

– Jeg må si at engasjementet 
som har vært, det skjerper oss 
og gjør at vi får bedre resultater 
enn vi hadde fått ellers. Det er 
positivt, sa Jonstang. 

– Tid et dårlig 
argument

MedVIrKnIng: - Det må 
ikke bli en skinnprosess, sa Jon 
Sanness Andersen (Ap).

Flere fjelloverganger i Sør-Norge 
er stengt eller har kolonnekjø-
ring på grunn av uvær. Også 
Nord-Norge og togtrafikken 
rammes.
Uværet som onsdag stengte 

flere fjelloverganger i Sør-Norge 
sørger for stengte veier også 
torsdag. Også Nord-Norge er 
rammet.
Både riksvei 7 over Hardanger-
vidda og riksvei 13 over Vikafjel-

let er stengt, melder Statens 
vegvesen. Vikafjellet vil være 
stengt inntil videre og åpner ikke 
torsdag på grunn av uværet og 
rasfare, mens det er håp for 
Hardangervidda. NTB

Uvær stenger veier over hele landet


