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Vil ha badestige

– Hva vil det koste?
I Tenvik er det ønske om en badestige og Færder kommune har fått
spørsmål om søknadsplikt for et slikt tiltak, samt hva det vil koste
Velforeningen å få i stand dette. Færder kommune har svart at tiltaket
er både søknadspliktig og avhengig av dispensasjon fra LNF-formål og
forbudet mot tiltak i 100-meters beltet. En søknad må til Fylkesmannen for faglig råd og behandles av politikerne. Kostnaden for slike saker
til fylkesmannen er et gebyr på nærmere 20.000 kroner. Om tiltaket
kan anses for å være et tilretteleggingstiltak for allmennheten, er
dispensasjonsgebyret på drøyt 1.500 kroner. Kommunen har ellers
bedt om litt mer informasjon for å se nærmere på saken.

Hytteeier reagerer på sammenslåingsprosessen:

– Lite lurt å overse oss
Velforeningsmann og
forretningsadvokat
Christian Stokke
etterlyser mye i Færder kommunes forhold til hytteeierne.
sven otto rømcke
red@oyene.no
970 76 298

Stokke har 40 års ansiennitet
som hyttebruker på Tjøme.
Som medlem av styret i en velforening og forretningsadvokat
har han dessuten hatt både mer
interesse for og informasjon
om Færder-prosessen enn gjennomsnittshytteeieren. Men det
gjør også at han har lyttet bevisst til det fastboende og hytteeiere sier om prosessen.
– På Tjøme er gjennomgangsmelodien at Færder ikke bryr
seg om Tjøme. Særlig de fastboende sier det, opplever han.
Han ser også at den vanlige
hytteeieren ikke har fått den til
dels omfattende informasjonen de fastboende har fått.

Flere hytter enn hus
– Som hytteeier har vi ikke
noen demokratiske rettigheter.
Og de politiske partiene og deres representanter i Færders
kommunestyre bryr seg ikke
om oss. På Tjøme er det flere
fritidsboliger enn bolighus, og
vi er her store deler av året.
Derfor ble vi etter hvert tatt
hensyn til i informasjonsstrømmen fra Tjøme kommune, sier
Stokke og fortsetter: – I begynnelsen var det separate møter
mellom kommunen og de fastboendes og hytteeiernes velforeninger, men etter hvert så
ordføreren at det kunne fungere godt med felles møter for
alle. Det er mange felles interesser. Disse møtene var godt
besøkt. Vi føler at vi ikke er så
interessante for Færders utvikling, liv og levenet.

Glemte de nære ting
Det har vært arrangert ett møte
mellom kommunen og velforeningene i Færder. Der var det dårlig fremmøte fra Tjøme. Christian Stokke sier mange hadde inntrykk av at det ikke var noen vits
i å gå, fordi Færder nå er mer interessert i urbane spørsmål og
Tjøme kom til å forsvinne.
– Det stemte. Mens ordfører

og administrasjon på Tjøme informerte om de nære ting, valgte møteledelsen i Færder å prioritere jernbane, bru og skoleutbygging på Nøtterøy. Her har
Roar Jonstang noe å lære av den
siste Tjøme-ordføreren, Bente
Bjerke, sier Stokke, som savnet
løpende informasjon til hytteeierne under prosessen med
kommunesammenslåingen.
– Det er for eksempel ikke informert om at vi har fått en ny
identitet. Uten at det er varslet,
har eiendommene på Tjøme
fått nytt gårdsnummer. Det er
som å få nytt personnummer
uten å vite det selv.

det gjelder kommunikasjon mellom Færder og hytteeierne?
– En enkel løsning kunne
vært et digitalt nyhetsbrev, som
i stor grad kunne inneholdt
stoff kommunen allerede hadde, skrevet i en forståelig form,
sier Stokke.

Ønsker møte for Tjøme
– Vi har bedt om et eget Tjømemøte med ordføreren, et kommunedelsmøte. Det er nå til vurdering. Blir møtet på slutten av
dagen en fredag, hvor det er lettere å ta noen timer fri fra jobb,
kommer det flere, tror han.
Christian Stokke mener det
haster å gjøre noe med samarbeid og kommunikasjon mellom Færder og velforeningene,
om vi ikke skal risikere at Tjøme
blir en eksotisk utkant i Færder,
bare kjent for natur og kultur.
– Vi hytteeiere kan kanskje
leve med det, men det må være
verre for de fastboende.

Ingen samhandling
Den erfarne advokaten er ikke
overrasket over at hytteeierne
ikke er nevnt i kommunikasjonsplanen for Færder-etableringen. Her skulle Færder lyttet
til Tjømes erfaringer.
– Antakelig betyr vi ikke noe
særlig. De cirka 2.500 hyttene i
det som var Tjøme kommune blir
lite i forhold til antall boliger i
Færder. Men det er ikke en konstruktiv tilnærming når det gjelder å skape samhandling i et samfunn, sier Stokke, som reformulerer Nils Arne Eggen, og sier at
«jo mer vi kan samhandle, desto
bedre fungerer samfunnet», og
dermed Færder kommune.
– Det er mulig at Færder kommune ikke ser den endringen
Tjøme kommune så. Det er mindre og mindre forskjeller på fastboende og hytteeiere. Hytteeierne er her i lengre perioder.
Mange tar med jobben på hytta,
og hyttene har boligstandard.

Digitalt nyhetsbrev
– Hva hadde du sett for deg når

UTKANT:–Kommunen må se at
den kan bruke velforeningene som
et redskap i kommunikasjonen
med hytteeieren. Ellers kan vi
risikere at Tjøme blir en eksotisk
utkant i Færder, bare kjent for
natur og kultur, mener Christian
Stokke.  FOTO: SVEN OTTO RØMCKE
Han tror et par nyhetsbrev på
e-post i måneden kunne tette
et informasjonsgap og trolig
spare kommuneadministrasjonen for en rekke henvendelser.
– Jeg vet kommunene tror på,
og satser på, informasjon gjennom sosiale medier. Men i vårt
vel skjer all kommunikasjon på

,-

mail.

Lite å se
Stokke sier han i hverdagen merker lite til den nye kommunen.
– Men det som er verre, er at
mye i kommunen lammes av
det som er avdekket i byggesakene. Det rammer både tjenesteytere, forretninger og selvsagt bygningsbransjen. Vi må
finne former for samhandling,
og vi må gjøre hverandre gode.
Da må vi faktisk informere
hverandre, sier han.
Tjømes fastboende og hytteeiere fikk seg tidlig på vinteren
en kraftig overraskelse. De
kommunale avgiftene hadde
steget med mellom 20 og 25
prosent, uten forklaring i forkant eller på fakturaen. Svaret
fant Stokke på Færders nettsider, men selv som jurist i Norges 47. største bedrift, brukte
han cirka én time på å finne forklaringen og forstå den, noe
han synes er mye forlangt at en
vanlig regningsmottaker skal
gjøre på egen hånd.

Ingen kjente ansikter
Veien for Tjømes fastboende og
hytteeiere til Færders administrasjon, er blitt lengre, noe
Stokke mener at heller ikke noe
blir bedre av.
– På Tjøme hadde vi god kontakt med kjente ansikter i politisk liv og byråkrati. Nå er det
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nesten ingen vi kjenner i administrasjonen. Det hever terskelen for å ta kontakt. Opplevelsen av at Tjøme har lite gjennomslag i den nye kommunen,
kan også redusere det politiske
engasjementet på Tjøme. Jeg er
engstelig for at det politiske liv i
Færder blir sterkt Nøtterøypreget etter valget, sier hytteeieren fra Sydhavna. Han oppfordrer tjømlinger av alle politiske
farger til å markere seg i det politiske liv i tiden som kommer.

Velforening som redskap
Stokke opplever at det i Sydhavna vel, med hytteeiere og Havna
Hotell, er moderat interesse for
den nye konstruksjonen. Medlemmene har likevel et sterkt
ønske om at styret i velforeningen skal samle informasjon fra
og om Færder og formidle den
videre til medlemmene.
– Det forutsetter at velforeningene får informasjon. Kommunen må se at den kan bruke
velforeningene som et redskap
i kommunikasjonen med hytteeieren. Men da må kommunen
ønske å kommunisere med hytteeierne. Så langt ser det ikke ut
som om den har gjort det. Færder kommune kan sikkert fortsette å overse hytteeierne, og i
noen grad tjømlingene, men
lurt er det ikke, avslutter den
engasjerte hytteeieren i Sydhavna vel på Tjøme.
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