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deT sTerKe 
engasjemen-
tet for Teie og 
Nøtterø have-
by begynner å 
virke. Politi-
kerne har nå gitt kommune-
administrasjonen i oppgave 
å komme med forslag til fol-
kelig medvirkning i den vi-
dere planprosessen. Forsla-
get skal behandles politisk 5. 
april.

loKale enTusiasTer har, 
med Erling Okkenhaug på la-
get, inspirert til levende dis-
kusjoner om kvalitet. Vi vet 
nå at det er mulig å fortette 
uten å bygge seks etasjers 
blokker, og at det er mulig å 
ta vare på byggeskikk og byg-
ningsmiljø uten at alt skal 
være akkurat som det er. Vi 
skjønner også at det som kan 
virke som «plunder og heft» 
for næringsdrivende på Teie 
på kort sikt, kan bli det som 
vil gjøre stedet mer attrak-
tivt. Men det er dessverre 
også en del snubletråder for 
en vellykket prosess videre. 
Fire stikkord sammenfatter 
hvordan disse kan unngås: 
Tid, helhet, deltakelse og 
faglighet.  

eTTer Ti år med stillstand i 
Teie sentrum, er det nød-
vendig å bruke tid. Alle for-
slag til endelige vedtak bør 
bero i minst seks måneder. 
En grunn til dette er at plan-
leggingen så langt har vært 
fragmentert.  Arbeidet med 
en rekke ulike planer pågår 
samtidig, men er ikke kom-
met like langt – og har ikke 
vært styrt ut ifra et klart 
overordnet perspektiv. 

Det er også motsetninger 
mellom ulike planer, det er 
ulike tolkninger av det juri-
diske. De utfyllende bestem-
melsene til kommunens are-
alplan er juridisk bindende, 
men det virker ikke som det-
te har vært erkjent av utbyg-
gere og det politiske flertal-
let.  I disse utfyllende be-
stemmelsene heter det bl.a. 
at «Tilbakeføring av bygnin-

ger er ønskelig og positivt. 
Ny bebyggelse kan tillates 
dersom den tilpasses områ-
dets særpreg og underord-
ner seg omgivelsene mht. 
landskapssilhuett, samt 
nær- og fjernvirkning for 
kulturminner. Ny bebyggel-
se skal tilpasses stedets ty-
pografi når det gjelder struk-
tur, skala, uttrykk og materi-
albruk. Ny bebyggelse skal 
tilpasses kulturmiljø mht. 
plassering, retning, takvin-
kel, vindusbruk, størrelse, 
farge- og materialbruk og øv-
rig utforming.» 

Det vil ikke være bra nok 
om folk nå bare blir innbudt 
til møter om hver enkelt 
plan. Det trengs en grundig 
reell plansmie der alle parter 
diskuterer et overordnet 
perspektiv, og mye tyder på 
at det trengs en ny helhetlig 
områdeplan før en går videre 
med de mer detaljerte regu-
leringsplanene. 

ForTidsminneForenin-
gen Har satt Teie på lista 
over bygningsmiljø med 
kvaliteter som det må byg-
ges videre på. Derfor er det 
uforståelig at Nøtterøy kom-
mune har sagt nei til gjentat-
te tilbud fra Vestfold fylkes-
kommune/Kulturarv Vest-
fold om penger og faglig 
hjelp til å gjennomføre en 
kulturhistorisk stedsanalyse 
for Teie, en såkalt DIVE-ana-
lyse (der D = describe = be-
skrive, I = interpret = tolke, V 
= valuate = vurdere og E = 
enable = følge opp i praksis) 
som bl.a. er gjennomført i 
Tønsberg og Åsgårdstrand. 

seinesT i en høringsuttalel-
se 27. februar uttaler Vest-
fold fylkeskommune: «I for-
bindelse med planarbeidet 
tilknyttet områderegulering 
for Teie sentrum, 92-2, pekte 
fylkeskommunen på viktig-
heten av en beskrivelse som 
gir et overordnet og sam-
mensatt bilde av Teie sen-
trum som sted, med kvalite-
ter, muligheter og utfordrin-
ger. 

Fylkeskommunen er fort-
satt av den oppfatning at ut-
vikling av Teie burde ses i en 
større sammenheng og at 
det gjennomføres en stedsa-
nalyse e.l.» Det er adminis-
trasjonen i Nøtterøy kom-
mune som har avslått det. 

Engasjementet 
for Teie virker Smøreri og hykleri

så Til Bent Moldvær.
I Landsverks gjengivelse av 

Moldværs utsagn, heter det 
blant meget annet, «Denne sa-
ken har hengt over meg siden 
lille julaften i fjor, sier Bent 
Moldvær ...» og «vi må ha en 
standard å forholde oss til. Det 
skal ikke være tvil om hva vi 
mener ... derfor må vi rydde 
opp». 

Ja, det skal vi. Og vi kan starte 
ryddesjauen med artikkelen 
min i TB 22. desember. Hele 
prosessen i TB er ren mobbing 
og ikke debatt, fordi ingen har 
ytret et eneste motargument til 
mine påstander verken når det 
gjelder EU, islam eller konse-
kvensene av politikken som fø-
res, også her i Norge. Alle de tu-
sener av ord som er skrevet kri-
tisk om meg inneholder ikke ett 
argument, bare påstander om 
rasisme, konspirasjonsteorier 
og den slags. 

For selvFølgelig var artik-

kelen min på forhånd godkjent 
av Bent Moldvær. To ganger 
fikk han den til gjennomsyn 20. 
desember. Første gang ba han 
meg om å fjerne ordet Høyre fra 
teksten, hva jeg gjorde, og en 
gang til samme dag etter at den 
var sendt til TB. Da kunne han 
også ha bedt meg rette hvis han 
var uenig. Den 7. januar uttaler 
han i en artikkel av Landsverk, 
«… Lexows kronikk er i og for 
seg grei nok, men (Moldvær) er 
kritisk til lenkene hun knytter 
til kronikken».

deT sisTe sier han fordi Petter 
Berg har sagt det og Petter Berg 
aner ikke hva han snakker om. 
Moldvær har 20/12 de facto 
godkjent kildene i artikkelen. 
Jeg antar at dette vil bli utdypet 
i boken og skjermdump lagt 
ved der.

Jeg har i mitt vokabular bare 
ett ord for Moldværs håndte-
ring av saken. Og det er, hy-
klersk.

Blomster-
bua på 
Olsrød 
konkurs
■  deTTe er altfor trist! Den 
fine butikken og de flinkeste 
blomsterdekoratørene. 

Carine michelle Thune 

■ Jeg Kommer til å savne 
den gode servicen og de 
flinke jentene som jobbet 
der. 

vibeke svendsen 

■ allTid flotte blomster her 
som var så koselig å gi bort 
trist at det blir sånn. 

Trine Finnerud Haukedal 

■ KansKJe vi skulle startet 
en aktiv forbrukerkampanje, 
og boikotte kjøpesentrene? 

anita løvig von Henkel 

Husker du 
den gamle 
buss- 
stasjonen?
■ Jeg Savner den gamle 
bussholdeplassen. Var så 
åpen og lys. Ikke noe galt 
med litt frisk luft mens man 
venter på bussen. 

Huong Thi nguyen signatur

■ deT var mye bedre sånn, 
nå er det jo nesten ikke plass 
til noen i den trange gangen 
inne på senteret. Grusomt å 
være der. 

ida libakken 

■ Ja, det var tider. Jeg syns 
det er bra å ha tak over hodet 
når det er skittvær ute, men 
til tider kan det være veldig 
trangt inne i den nye 
holdeplassen. 

britt sandklev 

■ Jeg savner den masse. 
Tønsberg er ikke helt den 
samme lenger. 

Camilla undrum

■ Følg debaTTen


