
Stedet for Gode Lydprodukter!
TEL: 22411984   WEB: lyrichifi.no
Malmskriverveien 11, Sandvika

Følg oss på 
web og 

Facebook!

NYTT STYRE PÅ PLASS I SANDVIKA VEL
Med den rivende utviklingen som skjer i Sandvika i tiden fremover er 
det minst like viktig som før at vellet bidrar på innbyggernes vegne.

SANDVIKA VEL har 
gjennom alle år, 
fra den spede 
begynnelse i 1896, 
jobbet for å påvirke 
kommunale myn-
digheter på vegne av 
befolkningen i Sand-
vikaområdet - samt 
å informere om ting 
som skjer og kom-
mer. Vi er en forening 
som ikke er basert på 
særinteresser, men 
som ser området 
som en helhet og tar 
opp de utfordringer 
vårt nærmiljø står 
overfor. Et vel skal 
være befolkningens 
talerør, og er det 
laveste demokratiske 
nivået vi har - med 
øyne og ører på små 
og store ting i lokal-
miljøet.

FOKUS RESTAURANT kaller seg selv en 
«intim kvalitetsrestaurant» i Sandvika, der 
lidenskap for norsk natur og mat møtes i 
skjønn forening. Kokk Torsten Rachlok har 
jobbet på restauranter i Sveits og England 
samt på fiskerestauranten Tjuvholmen 
Sjømagasin, og driver Fokus sammen med 
kjæresten Alva. Spisestedet ligger i det 
ærverdige Monét-huset, og «med et ønske 
om å verne om den norske naturen» er det

NYTT STYRE  (øverst f.v.) Eivind Wolff, 
Magne F. Aaby, Jon D. Galston, Lis-
beth Hansen, Jona Ragnarsdottir og 
Else Bakke. Varamedlemmer er Tone 
Imerslund og Trond Øvregaard.

Ditt Vel S a n d v i k a  V e l
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SANDVIKA MUSEUM LOFTHE HAR ÅPNET 
igjen etter en lang vinterstengning. Museet er 
nå innredet som en leilighet på femtitallet - 
med møbler, innbo og nostalgiske retro-
gjenstander av mange slag. Her finnes også 
en god samling bilder fra Sandvika før og nå, 
og med tanke på den omfattende riving- og 
nybyggingsprosessen Sandvika står overfor 
er det viktig å “memorere” hvordan byen så 
ut «dengang da». Åpningstiden er lørdager 
fra 12 til 15. Grupper kan avtale andre tider. 
Velkommen!

SOMMERÅPENT PÅ 
SANDVIKA MUSEUM!

SPAR 
HELGERUDHALLEN
Åpningstider 7-20 (9-18)

Velkommen til
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SOM INNBYGGER I SANDVIKA er det ikke til å 
unngå å se og høre arbeidene ved Elvebred-
den, og vi aner et spennende og livlig område 
når det hele står ferdig. Men når er det ferdig, 
er ting i rute? Ditt Vel tar en kjapp prat med 
Ellef Ruud i kommunen, som bekrefter at 
joda, her jobbes det for harde livet, og fort-
satt er planen at promenaden nedenfor Ki-
novei-brua skal stå klar til Byfesten i august. 
«Målet er ikke forlatt», og den resterende 
biten opp til Løkketangen skal gjøres unna 
til jul, med unntak av beplantning og dekor - 
som en siste finish neste vår. Vi venter spent:)

FREMDRIFT ELVE-
PROMENADEN

SANDVIKA VEL er bidrags-
yter til folkefesten i byen vår 
både i kraft av flaggheising 
av 8 flagg på Sandviksbrua, 
og 4 stk. på Løkketangen. 
Styreleder Jona Ragnars-
dottir sitter også i 17. mai-
komiteéen. God 17. mai!

VELLET´S 
BIDRAG PÅ 17. 
MAI

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:)

 

• Kl. 07.55 
 Flaggheising på Rådhusbroen

• Kl. 14.00 - 14.45
 Feiring i Løkkehaven

• Kl. 15.00
 Borgertog: fra Løkkehaven, gjennom  
 tunnelen, via Rådmann Halmrastsvei, 

 over Rådhustorget og Rådhusbroen,  
 ned ved Byparken, opp Kinoveien   
 og bort Claude Monets allé til 
 Kulturhuset.

• Kl. 15.30
 Festforestilling i Kulturhuset

Mer info på baerum.kommune.no/17mai

17. MAI I SANDVIKA
    Bærum kommune og Sandvika Vel ønsker velkommen til feiring!
	 	 	

SANDVIKA VEL ENGASJERER SEG i det som 
skjer i, og rundt Sandvika. Med de storstilte 
planene som foreligger for Sandvika fremover 
er det mange saker og oppgaver som vellet står 
ovenfor. Vi kan nevne utfylling av Lakseberget 
som blir lagt ut til høring i løpet av høsten 2019, 
som en av de viktige sakene vellet vil følge godt 
med på.

Sammen med de øvrige vellene i Bærum deltok 
Sandvika Vel nylig på møte med Formannska-
pet, der vi fikk anledning til å stille politikerne 
spørsmål vedrørende saker som opptar oss - 
som blant annet planene for Industriveien/Ha-
mang, utbygging på Franzefoss, og ikke minst 
trafikksituasjonen i Sandvika under utbygging 
på Elias Smiths Plass og Leif Tronstadsplass 
(Viken). Referat fra dette møtet vil bli lagt ut på 
hjemmesiden vår.

Som de fleste har fått med seg har Senior-
senteret måttet flytte fra Kommunegården 
grunnet rehabilitering. Det er uklart hva som 
skjer med Seniorsenteret etter at dette arbei-
det er avsluttet, og her har vellet engasjert seg. 
Sandvika Vel har sendt brev til Rådmannen 
med forespørsel om dialogmøte - der vi øn-
sker å bli orientert om hvilke planer og tanker 
som foreligger for en fremtidig løsning. Vi har 
også ytt ønske om å få delta i, og samarbeide 
om en plan for dette som byen kan være stolt 
av. Behovet for et velfungerende og fullverdig 
seniorsenter vil være stort i årene fremover - 
med en betydelig folkevekst i Sandvika, og en 
økende andel seniorbefolkning.

Som dere ser andre steder her i Ditt Vel er 
det mye som skjer i Sandvika i vår/sommer-
halvåret som vi håper blir til glede for alle sam-
men. Bakgården har åpnet for sommeren, og 
offisiell åpning av Kadettangen blir 22. mai. Al-
ler først er det 17. mai-feiring i byen vår med 
borgertog og festforestilling. Jeg håper at jeg 
treffer mange av dere denne dagen.

Ha en fin 17. mai og riktig god sommer!
Jona Ragnarsdottir

STYRELEDERS
HJØRNE

A&B SYMASKINSENTER
Asker og Bærum Symaskinsenter er nærmest å regne som en 
institusjon for syglade både i og utenfor Sandvika - etablert i 1971 
og idag en av Skandinavias største faghandlere for symaskiner.

PRIMÆRMARKEDET er Oslo 
og Akershus, men de leverer 
maskiner til husstander, bed-
rifter, skoler og institusjoner i 
hele Norge. Medarbeiderene 
tester alltid nye modeller før de 
frembys for salg, og gir faglig 
veiledning på høyt nivå.

Teamet bak bedriften, Anne 
Karin H. Bay og Øyvind Bay 
er fagfolk med lang erfaring 
og betydelig kompetanse, og 

sammen med en gjeng dyktige 
medarbeidere tar de ansvar 
for kundens grunnopplæring. 
I tillegg tilbyr de et stort an-
tall spesialkurs i regi av sitt 
kunnskapsenter i 3. etage - Sy-
SelvSkolen, og i kjelleren er det 
verksted.

Hvert år arrangerer de også 
SySelv Oslo Syfestival der de 
ønsker å gi deg som kunde yt-
terligere inspirasjon ved å møte 

andre kunder som har valgt 
samme leverandør. En festival 
som skal vise «bredden» i kun-
denes bruk av maskinene. 

Hovedmålgruppen er mellom 
15 og 35 år - som er opptatt av 
å skape selv, og Bay forteller at 
de har fokus på lav terskel  for 
å komme igang. Webshop er 
også en salgskanal, men “pick-
up” skjer ofte i butikken, der 
kursing og demo er inkludert.

Unikt behandlingstilbud for kroniske 
smertepasienter i Sandvika. På lands-
basis er vi en av fire spesialistklinikker 
i nevrologi.

Din lokale kiropraktor
 Kiropraktor Håkon-Johan Bay, spesialist i nevrologi

B  Æ  R  U  M 

KIROPRAKTOR 
K   L   I   N   I   K   K

Bærumsveien 375 / www.bærumkiropraktorklinikk.no / Tlf. 67 52 02 02

FESTIVALEN går av stabelen  
på Kadettangen 2. - 3. juli og 
er Norges nye strandfestival. 
Med fokus på urban, pop og 
elektronisk musikk inviter-
er festivalen til to dager med 
høyaktuelle internasjonale og 
norske artister. Se kadetten.
no for mer info og billetter.

KADETTEN
FESTIVAL 2019

naturlig at Fokus har blitt en 
restaurant der økologi og kort-
reiste råvarer får lov til å prege 
menyen. Fokus restaurant er 
ifølge nettstedet «dinnerbooking.
com» med sine 17.000 anmeldelser 
ifjor,  blant de ti restaurantene 
gjestene var aller mest fornøyde 
med i Norge i 2018. Se fokus-
restaurant.no

Maigrønt langs Sandvikselva



Derfor støtter vi kulturlivet i Sandvika og andre 
gode formål innen idrett, frivillighet og humanitært 
arbeid i Bærum, i tillegg til miljøtiltak i boligselskaper.

Forvaltning og rådgivning avd. Asker og Bærum
Leif Tronstads plass 6, 1337 Sandvika

Vi brenner for gode
bo- og oppvekstmiljøer!

«GOURMETHUSET» HAR VÆRT drevet av 
ekteparet Handberg på Nesbru siden 1996, 
og er nå midt i flytteprosessen til Sandvika 
da Ditt Vel stikker innom. En hel verden av 
flasker og krukker og kjøkkenredskap av 
alle slag og størrelser møter oss - noe er på 
plass i hyllene, noe står fortsatt i esker her 
og der.  Oljer og eddiker av edleste sort står 
alt dandert på et bord, og sannelig vanker 
det ikke noen smaksprøver på vellets 
utsendte. Mens Ola Handberg ivrig forteller 
om fokus på økologiske gourmetprodukter 
og de beste leverandører fra Italia og 
Frankrike, smatter vi oss gjennom utsøkte 
dråper. Et kjøkken er i ferd med å reises i 
enden av butikken, verdens mest avanserte 
kjøkkenmaskin skal pakkes ut, og tilogmed 
kokkeklær av beste kvalitet får du tak i her.

Både landslagskokker og privatpersoner er 
blant kundene, og nå ser paret Handberg 
fram til å be Sandvikafolket inn i butikken 
til matprat, duft av krydder, japanske kok-
kekniver og deling av masse kunnskap. Vi 
ønsker lykke til med åpningen som skal 
skje før 17. mai, og kommer garantert igjen!

GOURMETHUSET
KOMMER TIL BYEN!

   DETTE SKJER I SOMMMER...
24.-26. mai Sandvika Matfestival   Kadettangen

2.-3. juli   Kadetten 2019     Kadettangen

17. juli  Løvenes Konge - verdenspremiere  ODEON Sandvika

16.-18. august  Sandvika Klassiske Båter   Kadettangen

17. august Konsert med Stig Gustu Larsen  BAKgården

18. august Opera til folket - BAKgården   BAKgården

23. august ParkShow med Prime Time Orchestra  Byscenen

22.-26. august Sandvika Byfest    Hele Sandvika

22. august Utekino: Tilbake til fremtiden   BAKgården

23. august Utekino: Mamma Mia - sing along  BAKgården  

31. august Helt OK Festival    Sandvika

ENDELIG ER DET KLART for 
åpning av Sandvikas nye perle 
- Kadettangen. Store deler av 
stranden og stupetårnet åpnet 
i fjor og i disse dager åpnes det 
nye servicebygget med kiosk 
og toaletter.

Onsdag 22. mai kl. 18.20 blir 
det åpningsarrangement ved 
stupetårnet. Tidspunktet er 

valgt fordi kadettene inntok 
Kadettangen i 1820 - derav 
navnet. Her er program for 
dagen:

18.00: grillen er varm utenfor 
vårt nye serveringssted på Ka-
dettangen. Enkel servering av 
mat og drikke til alle gjester 
som deltar på åpningen.
18.20: Smågardistene mars-

jerer fra Bærum sportsklubb 
til stupetårnet. Deretter 
åpningsarrangement ved 
stupetårnet: Tale ved ordfører, 
snorklipping, innslag med 
Bærum stupklubb, Charmers 
Cheerleading og andre lokale 
aktører.

Grill og musikk ved stupe-
tårnet til kl. 20.00. Velkommen!

ÅPNING AV KADETTANGEN

En spennende «matbutikk» er 
i ferd med å etablere seg på 
Rådhustorget.

HAR DU LITT LEDIG TID?
Vi trenger både små og større innsatsbidrag fra Sandvikas be-
boere i vårt arbeid i vellet. Din yrkeskompetanse, hobbyinteresse, 
erfaring, ditt ferdighetsnivå eller energioverskudd kan være av 
stor betydning for oss.

Ta kontakt med noen i styret (se nettsiden) eller send mail til 
styreleder jona@sandvika-vel.no


