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Før møte sendte Jeanett, som var forhindret i å delta, sine innspill pr. e-post. Utdrag er gjengitt i referatet i kursiv.
Id Sak
Ansvar
1 Årskontingent
Leif
Janne og jeg gikk flere timer her en kveld. Oppdaget ganske fort at VELDIG MANGE ikke har noe cash liggende. De var positive til å betale, og
ville gjerne ha en innbetalingsgiro. Det var mye enklere synes de. (Trodde
blankettene bare var noe man kunne forsyne seg med på posten, men det
var før. Nå måtte posten selv kjøpe inn disse. Men jeg fikk tigget meg til 10
stk og sa det var til velforeningen. Trengte jo enda flere en det da.....) Der
det ikke var noen hjemme, la vi en giro i postkassa. Det som er interessant
nå, er å høre med Leif hvor mange giroer som er betalt, siden det var så
mye enklere for folk......
Leif sa at han foreløpig ikke hadde noen oversikt over hvor mange som har
betalt kontingenten, men at det var få! Litt for tidlig til å konkludere på dette med giro. Tas opp igjen på neste møte når Leif har oversikten.
2 Lekeplassen
Espen
Espen er på ballen og har god dialog med TK, driftsvadeling. Han har
godt håp om at TK gjør gravejobben nå i høst og at lekeapparatene
kommer på plass raskt etter det er gjort.
3 Flytebrygge
Info
Ny badetrapp til flytebryggen er innkjøpt og montert tidligere i sommer.
4 Flytting av havn
Hans-Jürgen
Det ble tidlig i sommer kjent gjennom media at TK ønsker å flytte havnevirksomheten fra sentrum til Vallø. Dette har skapt en del oppstand
både i styret og hos beboerne på Vallø og langs Valløveien på Tolvsrød.
P.g.a. sommerferien var det vanskelig å få i stand et styremøte for å behandle saken, men vi har kommunisert godt via e-post. Hans-Jürgen var
tilstedet under behandlingen av saken i Bystyret som vedtok med bare 1
stemme i mot (SP) at det skal bevilges kr. 200.000 til videre utredning av
saken. Det vil bli lagt ut en del dokumenter om dette på vår nettside.
Thor Arne, Martin og Hans-Jürgen hadde også et møte med havnesjef
Per Svennar tidlig i juli uten at det kom frem noe særlig nytt da.
Vallø – et tidligere industrirede, nå et attraktivt sted å bo ved Oslofjorden
Besøk oss på: www.vallo.no
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Sak
Som en videre oppfølging ble styret enig om følgende:
 På vegne av Vallø Velforening tar HJ kontakt med øvrige velforeninger i Søndre Slagen med tanke på å få stablet på beina en
bred folkelig bevegelse mot flytting av havnen til Vallø som en
motvekt mot det politiske ”etablissementet” i byen. I samtaler
med flere bystyremedlemmer etter bystyremøtet den 18. juni fikk
jeg bekreftet mitt klare inntrykk av at dette egentlig ikke dreier
seg om Tønsberg Havns ønsker og behov, men derimot om et
ønske for å få frigjort meget attraktive og sentrale deler av byen
for boligbygging, kafeer, restauranter og lignende. Og i deres
verden er Vallø bare en dumpeplass for all slags uønsket aktivitet
i byen.
 Det må etableres en aksjonsgruppe på tvers av velforeningene
som må forberede et folkemøte om denne saken. Det er vi som
må ta initiativ til dette og aksjonsgruppen må invitere politikere,
havnesjefen, brukerne av havnen og andre som vi mener kan bidra med noe.
 Vi tar sikte på å etablere en egen nettside for aksjonsgruppen.
Arve Hinna har sagt seg villig til å hjelpe oss med det.
 Vi må være opptatt av at konsekvensutredningen som skal lages
på vegne av TK blir kvalitetssikret av en uavhengig instans, for
eksempel Det Norske Veritas. Rapporten fra Norconsult som
havnesjefen bestilte i forbindelse med tidligere omtalte Strategiplan 2007 for Tønsberg Havn er et godt eksempel på hvordan det
ikke skal gjøres. Den er nemlig så ensidig farget av ønsket om å
finne belegg for flytting av havnen at det er en skam!
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