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Vil gi viktig tips til alle som omgås barn
– Flere barn enn vi tror blir
utsatt for vold og overgrep
sier Christina GrefsrudHalvorsen.
Emira Holmøy

emira.holmoy@tb.no

Hun er leder for Foreldreutvalget for barnehagene i Tønsberg
(FUB). Torsdag kveld inviterer
de til et seminar om hva du og
jeg kan gjøre ved mistanke om

at et barn er utsatt for overgrep,
vold og omsorgssvikt.
– Vi vet at dette gir enorme
skader på barn og skaper traumer. Derfor må vi snakke om
det og få mer kunnskap og
kompetanse for å kunne forebygge, sier Grefsrud-Halvorsen.
Seminaret er rettet mot alle
som omgås barn- enten du er
lærer, nabo, trener, forelder el-

ler en venn. Du får informasjon
og tip fra de beste fagfolkene på
dette feltet om hva du kan gjøre.
– Den anerkjente og etterspurte barnepsykologen Magne
Raundalen er hovedforedragsholder. Vi er veldig glad for at vi
fikk ham til å komme, sier
Grefsrud-Halvorsen.
Blant andre som skal dele av
sin kunnskap er leder Mona

Kvistnes og påtalejurist Pernille
Flage ved Barnevoldsavsnittet i
politiet, jordmor Marthe Skjølaas, Mary-Ann Oshaug, leder
ved Incestsenteret og kommunaldirektør Pål Thalmann.
Seminaret starter klokken 19
i lokalene til Tønsberg Voksenopplæring og er gratis.
– Vi arrangerte tilsvarende i
fjor. Da kom det nærmere 500
mennesker, sier hun

InVITerer: Christina
Grefsrud-Halvorsen.

Her er naboenes forslag

slik bør Teie se ut
I misnøye over utbyggingsplanene med
blokkleiligheter på
Teie har naboer i siste
liten kommet med et
alternativt forslag.
linn HuynH matHisEn
linn.h.mathisen@tb.no

Jarle Lysberg og flere naboer
gikk sammen om å engasjere
arkitekt og områdeplanlegger
Arne Sødal til å tegne et alternativt eksempel til utbyggernes
forslag for hvordan Teie kan
fortettes.
– Den eneste føringen som er
gitt, er at han skulle holde seg
til kommuneplanens bestemmelser og bruke sin magefølelse og kompetanse til å vurdere
hvor mange nye boliger området
vil tåle, sa en spent Lysberg da
Sødal jobbet med tegningene.
Nå er de klare, og de har allerede falt i god jord hos flere naboer.

et alternativ
– Jeg tror ikke politikerne har
fått noe alternativ. Områdeplanen skjerper kravene til estetikk og at ny bebyggelse skal
innrette seg gammel bebyggelse. Men det er litt vanskelig når
det ikke har kommet alternative forslag, sier Lysberg.
Det nye forslaget inneholder
25 nye boliger, men kan bli flere
dersom næringsdelen som er
tegnet inn i første etasje mot
Ørsnesalleen blir brukt til boliger i stedet.
– Hensikten er å oppnå mangfold i beboere og bruk samt visuell variasjon, skriver Sødal
om prosjektet sitt.
I likhet med utbyggernes forslag, innebærer også dette riving av gamle villaer på Teie.
27. mars gikk høringsfristen
ut for forslaget som skisserer
blokker ved Arenfeldts vei og
totalt 38 boenheter. Utbyggerne, består blant annet av brødreduoen Petter og Morten Davidsen bak selskapet Smidsrødveien 5 AS.
Styremedlem og daglig leder
Petter Davidsen har fått oversendt de nye tegningene, men
vil vente med å kommentere
dem til de får sett nærmere på
dem.

eT alTernaTIV TIl blOKKene: – Hva er det politikerne og folket ønsker på Teie? Stovner-kassene, eller det mer tilpassede og
hyggelige? spør Jarle Lysberg i Arenfeldts gate på Teie. Til venstre er det alternative forslaget holdt opp mot utbyggernes planer til høyre.
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– Jeg har nå fått tilbakemelding fra alle de andre i aksjonsgruppa om at dette er noe de
kan leve med. De er positive,
sier Lysberg og slår neven ned
på arket med det nye forslaget
på bordet foran ham.
Aksjonsgruppa han viser til
består av ti personer i tillegg til
ham selv, som alle bor på Teie. I
tillegg jobber også en annen
gruppering for å bevare særpreget på Teies bygninger når det
skal fortettes.
Frp-politiker Unni Hanson
frykter at aktivistene kan stoppe hele Teie-utbyggingen.

– litt spesielt
– Hovedutvalget må forholde
seg til forslagene grunneierne
har sendt inn. Naboene må påvirke dem og komme med forslag til dem. Det er litt spesielt
at naboer skal engasjere arkitekt og bestemme hvordan det
skal bygges på annen manns ei-

endom, sier Bjørn-Kåre Sevik
(Frp), leder av hovedutvalg for
miljøvern og kommunalteknikk (HMK).
For øvrig legger han merke til
at de alternative tegningene har
bygninger som ikke er like høye
som de foreslåtte blokkene som
har vært planlagt å diskutert
alene fram til nå.
– Det ser ut som bygningene
er atskillig lavere enn Teiegården som har vært utgangspunktet for kvartalets høyde,
kommenterer Sevik.
Han regner med at utbyggernes forslag til fortetting vil være
politisk ferdig behandlet før
sommeren.

– Verdt å gå videre med
– Jeg synes dette ser veldig
spennende ut. Det jeg likte spesielt godt, er halvbuen som er
hentet fra et annet sted i hagebyen. Jeg synes arkitekten har
svart meget godt på utfordrin-

gene her, sier HMK-medlem
Arne Magnus Berge (V).
Han legger til at det er vanskelig å tyde om bygget på hjørnet ved butikken Herr og Fru er
tegnet oppå parkeringshuset,
eller om parkeringshuset er
tenkt revet først.
– Akkurat på dette punktet
synes jeg kanskje ikke tegningene har besvart oppgaven
godt nok. Men overordnet synes jeg forslaget svarer godt på
tilpasningen mot Teie. En ser
av disse utkastene at andre kan
komme med gode innspill det
absolutt er verdt å se videre på,
sier Berge.

– Ikke for sent
Selv om behandlingen av utbyggernes forslag har kommet
langt i systemet, mener han det
ikke er for sent å snu.
– Det er aldri noe som er for
sent så lenge byggingen ikke er
påbegynt. Men jeg ser jo at det

kan være trøblete for utbygger.
Dette er et område som er viktig for mange. Har man ikke
klart å svare på forventningene
må man være forberedt på en
ekstra runde. Det er noe av risikoen med å utbygge. Man vet
ikke hva naboer og andre mener, sier Berge.
Han tror det kan være vanskelig å bevare husene samtidig
som arealet utnyttes effektivt.
– Men er det noen som mener
man kan bevare husene og få
samme utnyttelsen, er det absolutt verdt å se på, sier han.
Torsdag kveld holdes det
åpent møte om planene for Teie i
Teie kirke. Jarle Lysberg oppfordrer alle på Teie til å gå inn på
www.teieplan.no for å få oversikt over dagens planer for nærområdet sitt, og si sin mening.
– Det er vanskelig å få oversikt over alle byggeprosjektene
på Teie. Det er et demokratisk
problem, mener Lysberg.

