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Hvem har svart på 
undersøkelen?

Antall respondenter: 1265
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Antall respondenter: 1265



Hvordan og 
hvorfor besøker 
man Teie sentrum 
i dag?  

Besøksfrekvens Reisemåte til/fra sentrum

Antall respondenter: 1265
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Hvordan og hvorfor 
besøker man Teie sentrum 
i dag?  

Kvaliteter ved dagens sentrum
Antall respondenter: 1265Antall respondenter: 1265

Alle svar



Hvordan og hvorfor 
besøker man Teie sentrum 
i dag?  

Kvaliteter ved dagens sentrum

Beboere

Antall respondenter: 234



Hvordan og hvorfor 
besøker man Teie sentrum 
i dag?  

Kvaliteter ved dagens sentrum

Næringsdrivende
i sentrum

Antall respondenter: 22



Hvordan og hvorfor 
besøker man Teie sentrum 
i dag?  

Kvaliteter ved dagens sentrum

Grunneiere

Antall respondenter: 30



Hvordan og hvorfor 
besøker man Teie sentrum 
i dag?  
Favorittsteder i dagens sentrum

Antall respondenter: 1265Antall respondenter: 1265



Hva er viktigst for deg når 
Teie sentrum skal utvikles?

Alle svar

Antall respondenter: 1265



Hva er viktigst for deg når 
Teie sentrum skal utvikles?

Beboere

Antall respondenter: 234



Hva er viktigst for deg når 
Teie sentrum skal utvikles?

Næringsdrivende 
i sentrum

Antall respondenter: 22



Hva er viktigst for deg når 
Teie sentrum skal utvikles?

Grunneiere

Antall respondenter: 30



* *

#1

Flere kafeer
og restauranter

Jeg synes vi bør få et koseligere Teie sentrum der vi 
eldre kan møtes for en kopp kaffe og en kake. 
Vi tenker det hadde vært fint å fjerne 
parkeringsplassene på torvet og heller få en grønn og 
fin park, både for yngre og vi som har levet en stund.

(Kvinne 67-79 år)



* *

#2

Mer vegetasjon 
og grønne arealer

Mer grønne arealer, trær, 
blomster, natur. Grønne 
møteplasser som er bilfrie slik at 
barna kan leke trygt.

(Mann 35-44 år)

**



Møteplasser og
sitteplasser ute

#3At det blir et hyggelig sted å henge og kose seg. Det 
eneste jeg bruker Teie til i dag er matbutikkene. Det 
er ikke noe særlig handletilbud for de på min alder, 
så ville satset på å lage det til en kul og trivelig plass å 
bare være.

(Kvinne 25-34 år)



Opplevelser og
aktiviteter

#4
At det er en møteplass som er 
hyggelig også på ettermiddagen. 
Ønsker bilene vekk fra torget så det 
blir plass til folk og aktiviteter. Litt som 
transformasjonen av sentrum i Malaga 

(Kvinne 45-54 år)

**



Sentrale 

parkeringsplasser

P
#5Bruker Teie sentrum mye. Skal man 

storhandle må man kunne parkere 
nært, selv om det er ønskelig med 
færre biler. Må på plass gode løsninger 
for dette.

(Kvinne 35-44 år)

**



Hvilke tilbud ønsker du
deg på Teie torv?

Alle svar

Antall respondenter: 1265



Hvilke tilbud ønsker du
deg på Teie torv?

Beboere

Antall respondenter: 234



Hvilke tilbud ønsker du
deg på Teie torv?

Næringsdrivende 
i sentrum

Antall respondenter: 22



Hvilke tilbud ønsker du
deg på Teie torv?

Grunneiere

Antall respondenter: 30



#1
Gjøre om plassen foran Teie kirke og 
Sparebank1 til et hyggelig parksted med 
grøntareal. Vi kan heller bruke det flotte 
parkeringsanlegget ved Herr og Fru til 
bilparkering.

Vegetasjon 

og grøntarealer

**

(Kvinne 45-54 år)



Gode sitteområder,
uteservering

#2
Et mer sammensatt sentrum. 
Uteservering, cafeer og restauranter 
slik som på Brygga. Færre biler er også 
avgjørende. Nå suser det biler forbi 
overalt - ikke et koselig sted å være og 
tilbringe tid

(Kvinne 20-24 år)

* *



Salgsboder

#3
Bedre utvalg av butikker, 
nisjebutikker etc. Grøntområder, 
uteaktiviteter og arrangementer, 
salgsboder og pop-ups

**

(Mann 25-34 år)



Parkeringsplasser

P #5
Gratis parkering

* *

(Mann 35-44 år)



Bilfritt torv

#4
Fjerne parkeringsplassene på torvplassen 
(utenfor banken og kirken), tenke litt 
sånn italiensk piazza slik at alle som bor i 
nærområdet har et hyggelig sted å være, 
ikke bare handle og dra igjen. 

(Kvinne 55-66 år)


