
VIKENS HOVEDKVARTER TIL SANDVIKA
Hovedkvarteret til storfylket Viken med sine 1,2 millioner innbyggere får 

adresse på tomten «Leif Tronstads plass» ved Sandvika bussteminal. 
PÅ ÅRSMØTET TIL 
SANDVIKA VEL 
onsdag 13. mars 
kl.1800 kommer 
Frode Fosse Valland 
fra Vårt Sandvika for 
å fortelle mer om 
dette. Hold av datoen! 
Fellesnemnda i Viken 
fylkeskommune har 
som kjent vedtatt 
å legge hovedkon-
toret i Sandvika ved 
stasjonen. Sandvika 
stasjon er langt på vei 
det geografiske midt-
punktet i den nye re-
gionen og her  møtes 
tre viktige toglinjer, 
som også sikrer at 
de som skal besøke 
fylkeskommunen, lett 
kan komme til og fra 
med tog. Fellesnem-
da har besluttet å 
kjøpe tomten på Leif 
Tronstad plass 7 og 
bygge et nybygg der.

Noen syns at vinteren allerede har vært lang 
og kald. Andre vil gjerne ha mer. I skrivende 
stund er det varmegrader og sol i vårt 
område, og vi holdt nesten på å si nærmest 
vårfornemmelser. Litt uvanlig til å være i 
midten av februar, men været er jo så rart 
for tiden. Uansett ligger snøen enda tung på 
Kadettangen, men under den aner vi grønt 
gress, sand og et yrende badeliv - kun noen 
få måneder unna:)

Viken flytter inn i 2022-2023. Hoved-
kontoret på Leif Tronstads plass vil ha 
nærhet og tilgang på alle bymessige 
tilbud i Sandvika. Eksisterende forret-
ningsbygg må rives for å gi plass til ny 
bygningsmasse. Kilde: Budstikka

Endelig ble det klart: Viken valgte Sandvika. Vi 
som engasjerer oss i hva som skjer i byen ful-
gte spent med den 7. februar da avgjørelsen 
kom. Sandvika Vel ønsker Viken velkommen 
til Sandvika! Det blir mange nye arbeidsplass-
er, og med mange arbeidsplasser blir det mye 
folk som bruker sentrum. 

Det siste året har det vært mange diskusjoner 
og debattinnlegg i Budstikka om Lakseber-
get, ny E18, Engervannet og fremtidens bruk 
av Kadettangen. Som nevnt i forrige velavis, 
mener Sandvika Vel at Bærum Sportsklubb 
bør forbli i Sandvika. Finnes det et annet sted 
enn Kadettangen? Vi er enige i at området 
kunne vært rustet opp med ny hall og kanskje 
klubbhuset trenger «ansiktsløfting»? Dette 
området er uhyre viktig for barn og unge i 
Sandvikaområdet, og med utbygging og flere 
innbyggere er det viktig med godt miljø for 
idrett og rekreasjon. 

Vi må regne med at Sandvika blir en «bygge-
plass» i årene fremover. Dessverre er noen av 
prosjektene forsinket av ulike grunner. Men 
mens det bygges og graves blomstrer festi-
vallivet i Sandvika som det fremkommer i vel-
avisen. Program og datoer kan sees på vellets 
hjemmeside og FB, i tillegg til sandvikaby.no. 
Kom på årsmøtet, engasjer deg i nærmiljøet, vi 
trenger dere for å skape godt miljø i Sandvika.

Jona Ragnarsdottir

STYRELEDERS
HJØRNE

KULTUR OG FESTIVALER I
SANDVIKA I 2019
I disse kalde vintermåneder er det hyggelig å se frem til lysere 
tider med sol, sjø, festivaler og andre utendørs kulturtilbud.

EN NY MAT- OG ØLFESTIVAL 
dras igang på Kadettangen 24., 
25. og 26. mai. Det blir en fes-
tival for alle sanser, med mat, 
underholdning, foredrag og 
leker, med utgangspunkt i den 
idylliske bystranden.  Det loves 
kurs i alt fra flatbrødbaking til 
sløying av fisk, cupcakebak-

ing, til hurtigbrygging og valg 
av rett øl til ulike matvarer. 
Det blir også musikk fra flere 
scener.

Fjorårets nykommer KA-
DETTEN arrangeres 2. - 3. 
juli på Kadettangen. Norges 
nye strandfestival har  fokus 

på urban, pop og elektronisk 
musikk i to dager til ende, med 
høyaktuelle internasjonale og 
norske artister.

Det blir igjen «utekino» i BAK-
gården, og Sandvika Byfest har 
festet grepet for alvor, og blir 
iår arrangert 22. - 25. august.

Følg oss på 
web og 

Facebook!

MUSEUM I SANDVIKA?

I 5 ÅR HAR FRIVILLIGE drevet 
et lite museum i Sandvika, 
Sandvika museum Lofthe, i 
huset «midt i mellom» i Løk-
kehaven. Museet huser gjen-
stander og bilder som for-
teller deg historier fra gamle 
Sandvika.

Museet drives på dugnad av 
lokale Sandvikaentusiaster 
som vil ta vare på, og vise 
frem Sandvikas historie. De 
samler gode historier fra folk 
og hendelser - fra arbeidsliv, 

handel og industri - kort sagt 
om livet slik det var i gamle 
Sandvika.

Høsten 2018 fremmet partiet 
Rødt en interpellasjon i kom-
munestyret der de pekte på 
at Sandvika trenger et større 
museum - med støtte fra 
kommunen. Saken ble sendt 
videre til formannskapet, 
som behandlet saken i sitt 
møte i desember. Resultatet 
ble at rådmannen fikk saken 
til utredning. Mange støtter 

forslaget, og det blir spen-
nende å følge saken fram-
over. Sandvika står overfor 
store forandringer, og det er 
viktig å ta vare på minner om 
fortida.

Museet holder stengt i jan-
uar og februar, men Lisbeth 
Hansen på Lofthe oppfordrer 
alle til å ta et besøk og se ny 
utstilling i løpet av våren (åp-
ningstid: lørdager 12-15). 

Varmestua er et lavterskeltiltak for rusmid-
delavhengige over 18 år som har behov for et 
værested og/eller aktivitet gjennom “Jobben”. 
Jobben Sandvika tilbyr arbeid fire dager i 
uken. Arbeidet består av gaterydding, skjær-
gårdstjeneste og andre oppgaver på oppdrag 
fra kommunen. Det finnes også verksteddrift 
med redesign og snekkervirksomhet. Jobben 
drives av Frelsesarmeen som Sandvika Vel 
har støttet med kr. 25000 i mange år. Virk-
somheten  holder til i Kommunegården, men 
skal nå flytte sammen med Varmestua til Elias 
Smiths vei 10. 

“JOBBEN”

BÆRUM FRIVILLIGHETSSENTRAL flytter til 
det tomme «kunstnerhuset» i Løkkehaven. 
Huset er ett av tre som ble restaurert på begy-
nnelsen av 2000-tallet. Alle tre bygningene er 
typiske eksempler på småhusbebyggelsen i 
Sandvika slik den så ut omkring år 1900. Huset 
sto opprinnelig i Ringeriksveien 32 og har fo-
ruten bolig vært melkebutikk, bokhandel, 
fargehandel og gullsmedforretning.

FRIVILLIGHETS-
SENTRALEN

   INNKALLING TIL ÅRSMØTE
Onsdag 13. mars kl. 18.00, i Sandvika Seniorsenter.

• Godkjenning av innkallingen og dagsorden
• Valg av møteleder, referent og en møte- 
 deltaker til å underskrive protokollen
 sammen med møteleder
• Styrets årsberetning

• Regnskap, budsjett og kontingenter
• Innkomne forslag
• Valg av styre og styrets leder
• Valg av valgkomite
• Valg av revisor

SANDVIKA SENIOR-
SENTER FLYTTER
SANDVIKA SENIORSENTER FLYTTER. År-
saken er at Kommunegården skal pusses 
opp. Oppussingen vil ta 2 år leser vi i årets 
første nummer av Bæringen. All virksomhet 
i Kommunegården må ut av lokalene fra 12. 
april. Seniorsenterets ledelse og noe av virk-
somheten vil få plass i Claude Monets allé 
21 - Atriumgården (eller Vennersborg som 
det også heter). Ditt Vel gjetter dessuten at 
Forum 60+ vil kunne holde sine møter i Kul-
turhusets åpne 2. etasje. Mer informasjon vil 
vi få i Bæringens neste nummer.

LEVERING AV 
DITT VEL
DITT VEL SANDVIKA ønsker kontakt med 
idrettsforeninger eller andre som kan tenke 
seg å hjelpe til med å levere ut avisen Ditt Vel 
4 ganger i året. Det er ca. 4000 aviser som skal 
deles ut til både betalende og ikke-betalende 
medlemmer i området “Stor-Sandvika”.  
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Kontingenten har vært uendret i mange år, 
men for 2019 er den hevet til  kr 200,- for hus-
stander. Fortsatt er det kr 300,- for nærings-
drivende og bedrifter. Boligsameier betaler 
samlet med kun kr 100,- pr. husstand.

MEDLEM I SANDVIKA VEL?

Sandvika Vel representerer alle beboere og 
bedrifter i Sandvika. Totalt har vi i dag over 
1700 medlemmer, men ønsker mange flere 
velkommen! Oppfordre gjerne boligsameiet 
ditt til å bli kollektivt medlem. 

IKKE MEDLEM?
  

Ønsker du medlemskap kan du betale kr. 200,- 
eller kr. 300,- til konto 1627.18.08988. Da frem-
kommer navn og adresse og vi registrerer et 
nytt medlem. På forhånd tusen takk!

MELD DEG INN:)

Specsavers Sandvika  Tlf: 67 20 41 80
Rådman Halmrastvei 14

Vintersalg
på alt i butikken

Gjelder ikke  
kontaktlinser og  

synsundersøkelse

Bestill time på specsavers.no

Vi lover god trim, bidrag til 
en god sak og en godtg-
jørelse vi er villige til å dis-
kutere. Ta kontakt på post@
sandvika-vel.no

BREKKEHUSET FRA LØKKETANGEN HUSER SANDVIKA MUSEUM LOFTHE.
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• Viken til Sandvika, hva skjer nå?
 Frode Fosse Valland fra Vårt Sandvika

• Foredrag om Engervannet 
 Bærum Elveforum 

Kl. 19.00:



1. Foreningen Sandvika Vel
1.1 Årsmøte 21. mars 2018. Årsmøtet fant sted i Senior-
 senteret i Kommunegården i Sandvika. Det var møtt frem   
 17 personer. Årsmøteprotokollen finnes på vellets hjemme- 
 side sandvika-vel.no
1.2 Medlemstall. Pr. 31.12.2018 var det registrert 215 betalende  
 enkelthusstander. I tillegg har vi 13 boligsameier med til-
 sammen 1099 husstander som kollektive medlemmer og 
  97 firmamedlemmer. Det vises for øvrig til avsnitt nr. 5 
 om økonomi.
1.3 Styret for 2018 besto av: Jona Ragnarsdottir (styreleder),    
 Lisbeth Hansen (nestleder), Per Lund-Mathiesen    
 (regnskap og medlemmer), Eivind Wolff (sekretær), Else   
 Bakke (styremedlem), Stig Henriksen (styremedlem).   
 Varamedlemmer var Kirsten Svane og Ellen Bjørseth. Stig   
 Henriksen gikk ut av styret i april, og Kirsten Svane gikk   
 inn i hans sted. De tilsluttede boligsameier kan delta i møter 
 og eventuelt arbeide med sine valgte observatører.
1.4 Revisor er Ingrid Sørum.
1.5 Valgkomite: Årets valgkomite består av Bjørn Tandberg og  
 Vigdis Mosling Øien.
1.6 Styremøter: Etter forrige årsmøte har styret hatt 10 styre-
 møter. I tillegg kommuniserer styret pr. e-post. Styret har 
 benyttet møterom i Seniorbasen i Kommunegården i   
 Sandvika.
2. Kommuneplaner, reguleringsplaner – høringsuttalelser
2.1 Vellet har i 2018 deltatt i møter, seminarer og diskusjons-  
 grupper og gitt formelle uttalelser i relevante høringer.   
 I tillegg har vellet hatt innslag artikkel/tilsvar i Budstikka.
3. Andre tiltak i vellets regi
3.1 Velavisen Ditt Vel. Velavisen ble i 2018 produsert i 4   
 utgaver inklusiv årsberetning og innkalling til årsmøtet.   
 Ditt Vel blir trykket i 4000 eksemplarer og delt ut til samt-  
 lige beboere og næringsdrivende i vellets område, uavhen- 
 gig av medlemskap.
3.2 Hjemmesiden og Facebook. Styret har i samarbeid med   
 AJ Design – fornyet både Ditt Vel, hjemmesiden og Face-  
 book. Dette har medført høyere utgifter enn tidligere år. 
3.3 Vellet arrangerte Åpent Møte om Sandvika 6/11 2018.   
 Tema var utbygging i Sandvika, og det var over 100 frem-  
 møtte.
4. Vellets deltakelse i foreninger og komiteer og diverse 
 arrangementer
4.1 Seniorsenteret – aktivitets– og seniorsenter i Sandvika.   
 Lisbeth Hansen er Sandvika Vels representant. 
4.2 17. maiarrangementer. Vellet har også i 2018 deltatt aktivt   
 i planleggingen og gjennomføringen av byens 17. mai-
 arrangement. Jona Ragnarsdottir er Sandvika Vels repre-  
 sentant i 17. maikomiteen. Vellet hadde ansvar for  flagg-
 ingen på Sandvika Bro (Rådhusbroen), og var ansvarlig   
 for at Sandvika Musikkorps ble leid inn til fanfare ved flagg-  
 heisingen og bekransningen av Rytterstatuen. 

4.3 Sandvika Byfest 2018 ble tidenes best besøkte med 170   
 000 besøkende. Som tidligere år har Sandvika Vel betalt   
 minitoget. I tillegg har vellet en representant i styrings-  
 gruppen, Per Lund-Mathiesen. 
4.4 Jul i Sandvika. Sandvika Vel hadde juletre i juletreskogen i  
 Kommunegården. I tillegg betalte vellet alle godteposene   
 som ble delt ut ved tenning av julegranen. Det er kom-  
 munen og Vårt Sandvika som står for arrangementet.
4.5 Vårt Sandvika – Jona Ragnarsdottir ble gjenvalgt til styret.
4.6 Andre medlemskap. Vellet er medlem i Bærum Velfor-  
 bund, Vellenes Fellesorganisasjon, Asker og Bærum   
 Trafikksikkerhetsforening, Bærum natur- og Friluftsråd,   
 Elveforum og Venner av Bærum sykehus.
4.7 Samarbeid med andre. Vellet er i sitt arbeid avhengig av et  
 godt samarbeid med andre. Vårt Sandvika AS og kom-  
 munen er gode samarbeidspartnere. Samarbeidet med   
 boligsameiene vil vi fortsette med innenfor aktuelle saker.   
 Vellet trenger engasjerte medspillere.

5.     Økonomi. 
Medlemsbasen er i løpet av året dessverre redusert med 10 
husstander og like mange firmamedlemmer. Kollektive medle-
mmer er uendret, men et stort sameie er kommet til fra 2019. 
Vi har nå 215 husstander som direkte medlemmer, 1099 som 
kollektive medlemmer gjennom 13 boligsameier og 97 firma-
medlemmer; tilsammen 1411 medlemmer. Det burde ha vært 
langt flere.

Inntektene ble vel 7 000 kroner mindre enn foregående år og 
utgiftene var langt høyere så resultatet ble et underskudd på 
hele kr. 41 441. Det skyldes at vi satset betydelig på Ditt Vel, 
hjemmesidene og Facebook.

Som tiltak i Sandvika har vi valgt å fortsette støtten til Sandvika 
Museum og Frelsesarmeens ”Jobben”, som vårt bidrag til ren 
by. Vi har engasjert oss med å betale byfestens minitog og det 
gir oss igjen mye PR. Vi kan glede oss over å ha gitt ut 4 flotte 
utgaver av Ditt Vel, og annonser der representerer en betydelig 
inntekt.

Egenkapitalen på kr. 524 620 er plassert på høyrentekonto.
Kontingentene har i mange år vært uendret med kr. 175 for 
husstander, kr. 100 for kollektive medlemmer i boligsameier og 
kr. 300 for næringsdrivende og firmamedlemmer. Alle i styret 
arbeider uten noen form for godtgjørelse.  

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2018 ÅRSREGNSKAP 2018

LYS I MØRKET
BÆRUM KUNSTFORENINGS nyåpnede ut-
stilling med Ørnulf Opdahl er vel verdt et 
besøk. Opdahl er en av våre aller største kun-
stnere og landskapsmalere, og en stor ro-
mantiker i norsk samtidskunst. Gjennom sin 
spesielle tolkning av vestlandsnaturen har 
Opdahl gitt nytt liv til norsk landskapsmaleri i 
sporene etter blant andre Peder Balke og J. C. 
Dahl. Kunstnerens meritter omfatter en lang 
rekke kollektiv- og separatutstillinger i inn- 
og utland, samt oppkjøp av de fleste faste, of-
fentlige kunstsamlingene. Utstillingen varer 
til søndag 3. mars 2019. Løp og se!

HUSK ÅRSMØTET I KOMMUNEGÅRDEN 
ONSDAG 13. MARS KL. 19.00! 

DITT VEL SANDVIKA FEBRUAR 2019
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BærMuDa  Mini presenterer

 
sjørøverøya

Skatten på

Sandvika Teater
5. - 8. mars kl 18.00 og 9. - 10. mars kl. 13.00 og 17.00 

Billetter: www.baerumkulturhus.no • Tlf 815 11 777

20%
rabatt sjørøverøya

Skatten på

Jim Hawkins fi nner et skattekart i skipskisten til den gamle sjørøveren 
Billy Bones. Slik begynner historien om en sjøreise og en skattejakt 
der sjørøvere og ærlige engelskmenn kjemper mot hverandre. Hvem 
kommer seg fra sjørøverøya med livet i behold og hvem får skatten 

til slutt? 

BærMuDa Mini ønsker velkommen til familiemusikalen Skatten på sjørøver-
øya. En historie basert på en snart 150 år gammel eventyrroman om pirater, 

tropiske øyer, halte sjøfolk, skattekart og nedgravd gull. Denne gang 
presentert som musikal med røffe sjørøversanger og forrykende danser 

akkompagnert av vårt eget sjørøverorkester. 
 

Forestillingen passer for alle. 

Tekst: Preben Harris
Musikk: Sebastian   Norsk oversettelse: Gunnar Jørstad 

Regi: Charlotte Fjell Lindman   Koreografi : Trine Eide Schjølberg
Kapellmester: Helge Sunde   Scenografi : Kenneth Kolberg

Sandvika Teater
5. - 8. mars kl 18.00 og 9. - 10. mars kl. 13.00 og 17.00

Billetter kan kjøpes i Bærum Kulturhus,
tlf. 81511777, www.baerumkulturhus.no 

og i Sandvika Teater èn time før forestilling.

Ordinær pris kr. 240 (inkludert billettavgift)
Budstikkakort, A-kort, ABBL-medlemsskap gir 25% rabatt. 

Grupper på 10 eller mer får 20% rabatt.
Flyerrabatten (20%) får du ved å klikke på Flyerrabatt/vise fram fl yeren 

ved billettbestilling

NYE SPISE-
STEDER
2 NYE SPISESTEDER har duk-
ket opp i Sandvikas sentrum 
i vinter; nærmere bestemt 
Sand Bistro & Bar, Løkketan-
gen 10 og Sebastian Tapas 
& Bodega, Løkketangen 26b 
(vegg-i-vegg med Kanel like 
ved elvebredden).

Mens Sand Bistro kaller seg 
“det nye, naturlige treffstedet 
for voksne i Sandvika” og
baserer menyen mye

på kjøtt- og grillretter, er Se-
bastian Tapas & Bodega in-
spirert av Spania og nettopp 
tapasretter. Av mange slag.  
Lokalet er stort, men likevel 
intimt, hyggelig og lunt - med 
flott utsikt mot elven (ihvert-
fall når elvepromedaden en 
gang i høst forhåpentligvis 
står ferdig). En stor, stemn-
ingsfull peis er blikkfang midt 
i lokalet, og planter, fliser og 
vinflasker understreker den 
sydlandske stemningen. 

Her finner vi de tradisjonelle 
tapasrettene, som kjøttboller

og scampi, men også uvante 
kombinasjoner som blom-
kål-tempura med romes-
cosaus, konfitert torsk med 
piquillo-paprikasaus og frit-
erte risnudler, samt sop-
pgrateng med manchego og 
trøffelolje. Anbefales!

SOM MEDLEM AV SANDVIKA 
VEL får du 20% rabatt på bil-
letter til forestillingen “Skat-
ten på Sjørøverøya” i Sand-
vika Teater. Rabatten får du 
ved å vise frem velavisen og 
medlemsnummer.

20% 
RABATT TIL 
MEDLEMMER
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