
BYFEST MED ÅPNING AV “ELVEBREDDEN” 
Arbeidene med oppgradering av elvepromenaden har pågått i lang tid, og 
endelig er det tid for å ta deler av den i bruk - og det på selveste byfesten!

DEN NYE ELVE-
PROMENADEN 
- området mellom 
Kinoveien og Rig-
morbrygga, står 
ferdig til Sandvika 
Byfest i slutten av 
august. Torsdag 
22/8 kl. 18.00 «inn-
vies» promenaden, 
og det inviteres til 
åpning nedenfor 
Rådhusbroen (på 
Rådhusparksiden) 
ved ordfører Lisbeth 
Hammer Krog. 
Dette er den største 
utbyggingen så langt 
med bla. gjestebryg-
ger for småbåter 
og nedtrapping mot 
vannet. Møt opp og 
ta del i feiringen 
av byens nye flotte 
elvebredd!

SANDVIKA BYFEST går tradisjonen tro av 
stabelen nest siste helg i august, nærmere 
bestemt 22.-25. august. Sandvika Vel står 
for utdeling av det offisielle programmet for 
byfesten. Programmet skal ligge som ved-
legg til Ditt Vel. Om du mot formodning ikke 
har fått det, ta kontakt med post@sandvi-
ka-vel.no. Du kan også finne programmet på 
sandvikabyfest.no

DET BLIR frodig beplanting og nye 
serveringssteder langs strekningen. 
Plassen med uteservering foran gamle 
Musikkflekken gjenåpnes, og skal på 
nytt bli et hyggelig uteservingsområde 
for byens innbyggere og tilreisende.

Ditt Vel S a n d v i k a  V e l
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SOM MEDLEM kan du og dine naboer kon-
takte Sandvika Vel for å få hjelp til å sette 
fokus på og bidra til å løse utfordringer i 
bomiljøet - i saker som kommunale myn-
digheter har ansvar for, eller myndighet til 
å få gjort noe med.

HJELP TIL ET 
FELLES PROBLEM I 
DITT BOLIGSTRØK ?
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I 123 ÅR HAR SANDVIKA VEL VÆRT AKTIVE 
for å ivareta beboernes interesser og be-
hov overfor kommunale myndigheter, eien-
domsutviklere og andre som påvirker hver-
dags- og bomiljøene i Sandvika.

VELLET ER 
BEBOERNES EGEN 
«INTERESSE-
ORGANISASJON»

INDRE OSLOFJORDS hyggeligeste og mest 
populære båter seiler til øyene i vår vakre 
skjærgård helt frem til 1. september. Se 
rigmor.no for rutetider.

SENSOMMER-
TURER MED RIGMOR 
OG RIGFAR

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:)

 

ÅPENT MØTE I OKTOBER!

	 	 	

LØKKETANGEN 10
STEAK HOUSE

LIVE MUSIKK I HELGENE
FACEBOOK.COM/SANDBISTRO

Som medlem av Sandvika Vel får du 20% rabatt
på mat. Nevn medlemskapet før bestilling.  

AV, MED OG FOR BÆRUMS IN-
NBYGGERE! Sandvika Byfest er 
organisert som en forening i tett 
samarbeid mellom handels-
næringen i Sandvika, Sandvika 
Vel, Bærum kommune og kultur-
livet i Bærum.

Foto: Sandvika Byfest

Fra sørenden av Kalvøya

SANDVIKA VEL inviterer til åpent møte i Kunnskaps-
senteret i Sandvika sentrum onsdag 23. oktober kl. 1800. 

Tema blir diverse utbyggingsprosjekter i, og rundt 
Sandvika. Nærmere informasjon og fullt program 

kommer - følg med på websiden og Facebook. 
Hold av datoen!

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

Sandvika Vel har 
en viktig rolle 
innenfor vår 

stedlige frivillig-
hetskultur 

og som ivaretaker 
av et lokal-

demokratisk 
forum.

Foto: sandvikaby.no



WILLY GREINERS VEI 22
NEDENFOR TAXIHOLDEPLASSEN

LIVE SPORT KARAOKE

FACEBOOK.COM/STASJONENSANDVIKA
SPIS HER - TAKE AWAY

ITALIENSK PIZZA
HAMBURGER - SANDWICHER

Som medlem av Sandvika Vel får du 20% rabatt
på mat. Nevn medlemskapet før bestilling. 

TRUBADURDART

     UTVALGTE GODBITER I HØST...

SENTRALEN HAR FLYTTET 
inn i eget hus, her vi ønsker å 
skape gode og meningsfulle 
møteplasser med et stort 
spenn av ulike aktiviteter. Ak-
tivitetene blir drevet av frivil-
lige og ansatte. Frivilligsen-
tralen tilbyr kurs, nettverk og 
fellesskap for våre frivillige. 
Vi har 1:1-tjeneste som hjelp-

er til med praktiske oppdrag 
som å kjøre til lege, handle, 
hjelpe med renskriving av CV 
og skjemaer, klippe gress, 
snømåking, samt besøksvenn
tjeneste. Av aktiviteter kan vi 
nevne språkkafé, internas-
jonalt kor, strikkegrupper, 
bridge, advokatvakt, grupper 
på institusjon, eksamens-

rettet språkundervisning, 
New Amigos språkspillkafé, 
turgruppe for mennesker 
med demens, og strandtur- 
og plastplukkegruppe.
Som frivillig hos oss velger 
du selv hvor fleksibelt du vil 
bidra. Alle kan gjøre litt for å 
bedre hverdagen til andre.
Velkommen til oss!

BÆRUM FRIVILLIGSENTRAL I LØKKEHAVEN

Kommunen skal betjene hele Bærum. 
Vi sandvikabeboere kan selv bidra på 
områder vi synes er viktige for oss 
Sandvika Vel vil kunne initiere, følge opp 
eller utføre oppgaver kommunen selv ikke 
kan prioritere, eller bruke sin kapasitet 
på. Vi vil også arbeide for at kommunen 
prioriterer løsninger i Sandvika som 
beboere flest har et annet synpunkt 
på  - enn det kommunen selv har.  Noen 
oppgaver egner seg også bedre til å bli 
løst på frivillig basis, enn ved bruk av det 
kommunale apparatet.

VELLET UTFYLLER 
KOMMUNEN 
Bærum kommune kan ikke 
gjøre alt vi som beboere ønsker 
skal skje, mener må gjøres, eller 
ivaretas.

i

DITT BIDRAG SOM VELMEDLEM
- Kontingenten din finansierer vellets ordinære drift og aktiviteter
- Desto flere medlemmer vi er, desto større tyngde har vi når vi fremmer vellets 
 ønsker og meninger
- Desto flere som aktivt deltar eller ytrer sine synspunkter på våre møter eller direkte  
 til styret, desto bedre kan vi representere beboernes interesser og synspunkter
- Hvis du kan stille deg disponibel for en liten dugnadsinnsats, bruke din spesial-
 kompetanse eller et spesifikt interesse-engasjement til noen av våre prosjekter   
 er vi glade for å kunne høre fra deg. Vi har flere oppgaver vi gjerne skulle få gjort   
 mer med.
   
 Ta gjerne kontakt på post@sandvika-vel.no

Følg oss på web og 
Facebook!

I SOMMER KUNNE VI LESE i Budstikka at 
Andenæs Eiendom har levert de første forsla-
gene til «nye» Sandvika. Reaksjonene lot 
ikke vente på seg, hverken i Budstikka eller i 
sosiale medier – her var det både ris og ros 
og høy temperatur. Nå skal det sies at disse 
planene enda ikke er avgjort, Bærum kom-
mune var ikke helt fornøyd kunne vi lese. Men 
én ting er helt sikkert; det skal rives og byg-
ges i Sandvika i nær fremtid, og den tanken 
må vi bare venne oss til. Med planene som 
foreligger kan man forvente en økning i inn-
byggertallet på nær 2.000, i tillegg til flere nye 
næringsdrivende. Byen vil vokse, og med dét 
bli mer attraktiv for de aller fleste, vil vi påstå. 

Det er mye å fryde seg over i Sandvika. Fjord-
parken/Kadettangen er blitt en kjempesuk-
sess, og nå åpner Elvepromenaden som vi 
gleder oss veldig til. Det blir et stort løft for 
byen vår. Snart er det Byfest som fører mange 
«utenbys» besøkende til Sandvika - et fan-
tastisk arrangement som vi ser frem til med 
forventning og glede. Noen mener at Sandvika 
var bedre «i gamle dager»… Ja, det er mulig 
det, og det er lov å være nostalgisk, men de 
tider kommer ikke tilbake. La oss se fremov-
er, men ta vare på historien - den forsvinner 
ikke. Jeg ønsker alle sammen en fin Byfest!

Jona Ragnarsdottir

STYRELEDERS
HJØRNE

LØKKEHAVEN
Bli bedre kjent i Løkkehaven - en grønn liten oase ved Sandvikselven                                                                    
Av Lisbeth Hansen

Sandvika har et flott område 
som mange kanskje ikke 
kjenner så godt til. Det er 
Løkkehaven og Løkketan-
gen. Hvis du ikke stopper 
opp ved jernbanen, men 
fortsetter videre gjennom 
gangtunnelen får du først 
øye på bygget “Løkke” (tid-
ligere restaurant). Et nydelig 
hus som i dag er eid av 
Røde Kors. 

Håndverksprodukter og 
museum
Ved siden av Løkke ligger 
Gråstua. Her selges det pro-
dukter som er laget på ar-
beidssentrene i kommunen. 
Opprinnelig stod dette huset 
omtrent der Helgerudhallen 
ligger i dag, tvers overfor 
Finstad. Huset ble tatt ned 
på 70-tallet og satt opp igjen 
i Løkkehaven. Side om side 

med Gråstua ligger «Huset 
midt i mellom». I dette huset 
finner du Sandvika museum 
«LofThe» i andre etasje. 
Museet er drevet av frivillige 
og har åpent på lørdager 
fra 12 til 15. I museet finner 
du blant annet en leilighet 
møblert som på femtitallet. 
Her kan du også beskue en 
fotoutstilling av Sandvika 
før og nå. Gå gjerne innom 
og bli bedre kjent med gam-
le Sandvika. I husets første 
etasje har EB keramik-
kverksted og utsalg, med 
mange fine produkter. 

I det siste huset holder i dag 
Frivillighetsentralen til. 

«Gamlebyen» i Sandvika
De to sistnevnte husene lå 
opprinnelig i såkalte “Gam-
lebyen”, nemlig Broveien 

(«Knivstikkern») på Løkke-
tangen. Etter en lang kamp 
for å bevare området og hin-
dre riving,  ble disse husene 
tatt ned og satt opp igjen i 
Løkkehaven, samtidig som 
Løkketangensenteret ble 
bygget. Skomakerhuset og 
Monethuset ble fredet.

I Løkkehaven befinner det 
seg også et steinhus, og du 
kan se gamle Løkke bro som 
i sin tid ble flyttet og  nå er 
blitt gangbro. Broen er laget 
på Bærums Verk og er kjent 
gjennom kunstneren Mon-
et´s malerier fra Sandvika.

På Løkketangen kan du  idag 
velge mellom flere gode 
spisesteder som Fokus 
restaurant,        Sand Bar og  
Bistro og Stasjonen.

23. AUG.–22. OKT.
NORSK DOKUMENTARFOTOGRAFI
HENIE ONSTAD KUNSTSENTER

22. SEP.
KREDINOR HØSTCUP 2019
BÆRUM SPORTSKLUBB

2. OKT.
BABYOMVISNING I NORSK 
DOKUMENTARFOTOGRAFI

9. OKT.
EMILIE NICOLAS, BÆRUM KULTURHUS 

12. OKT.
ADAM DOUGLAS: THE RAG TRIO
BÆRUM KULTURHUS

2. NOV.
DEN STORE KINODAGEN 2019, ODEON 

6. NOV.
BABYOMVISNING I THE GREAT 
MONSTER DADA SHOW
HENIE ONSTAD KUNSTSENTER

13. NOV.
INGRID BJØRNOV - STEINWAY TO HEAVEN
BÆRUM KULTURHUS

Sensommer - Rådhuset


