
FULLT HUS PÅ VELLETS ÅPNE MØTE
Informasjonsmøtet for byens innbyggere 23. oktober fylte salen i 

Kunnskapssenteret med godt over 200 fremmøtte.

PÅ AGENDAEN stod 
blant annet  opp-
start og fremdrift 
i Sandvika v/ Kris-
toffer Andenæs, 
byutvikling v/ Terje 
Hansen fra Plan- og 
bygningstjenesten 
og info om Bærum 
Sportsklubb v/ 
Carl-Christian Wish-
man. Initiativtaker 
til møtet, styreled-
er i Sandvika Vel, 
Jona Ragnarsdottir 
innledet seansen, og 
kveldens møteleder
var Tor Christian 
Bakken (tidligere 
samfunnsredaktør 
i Budstikka). Totalt 
sett et svært vellyk-
ket arrangement, 
som vellet vil gjenta 
ved senere anled-
ninger.

FORUTEN ANDENÆS´ REDEGJØRING for 
de konkrete byggeplanene, var byutvikling 
i Sandvika et populært innlegg. Vi fikk høre 
om at Sandvika er en av 5 viktige regions-
byer i Akershus som det satses på, og at 
kommunalplanen er tydelig på at Sandvika 
skal vokse - ikke bare i Sandvika øst, men 
på lengre sikt også i Sandvika vest, på 
Hamang, i Industriveien og ved sjøfronten. 
Alle områder skal ha bymessige kvaliteter,

og man vil jobbe med bydeler 
på en annen måte enn før. By-
delene skal ha sin egen iden-
titet; Sandvika øst som det unike 
kollektivknutepunktet, Hamang 
som det kreative kultursenteret, 
og sjøfronten som skal utvikles 
til et flott rekreasjonsområde. 
Det blir krav om gode utendørs 
møteplasser, og Sandvikselva

og fjorden skal knyttes sammen 
på en god måte. Den «viktige 
1.-etasjen» skal ha publikums-
rettede funksjoner og det skal 
være godt samspill mellom 
offentlige rom og bebyggelsen. 
Det skal være variasjon i gate-
løpene med gode utearealer og 
ikke for lange strekk i bygnin-
gesfasadene. Blant annet...

Interessante tema stod i kø, og et 
engasjert publikum lot ikke sjan-
sen gå fra seg; det nærmest haglet 
med spørsmål fra salen. Alt fra 
tidsaspektet ved byggefasene, antall 
boliger, parkering, støyproblematikk 
og sol- og vindforhold ble tatt opp.

LYS I MØRKETIDEN
KALVØYBROA tar for tiden 
opp konkurransen med 
stupetårnet Svanen som 
Sandvikas «landemerke», 
ihvertfall i disse mørke høst- 
og vinterkvelder. Vellet har 
tatt en liten prat med ild-
sjelen bak prosjektet, Sand-
vikamannen Jan-Fredrik 
Larsen, som forteller at 
planen bak «lysbroen» star-
tet for flere år siden. Larsen 
så for seg et element som 
viste hvor Sandvika var, også 
på avstand - et symbol man 

kunne se fra flyet, litt sånn 
«der nede er min by».
 
Sammen med Hans Jacob 
Matthiasen og Simen Bu-
rud klekket de ut denne 
«lysende» idéen, fikk laget 
en modell, og solgte den 
deretter inn hos Bærum 
kommune - med god hjelp 
fra spesialrådgiver Ellef 
Ruud, som en meget viktig 
døråpner og medspiller. I 
2017 ble vedtaket fattet i 
MIK-utvalget, og i august i år 

stod lysarrangementet klart 
til testing. Ansvarlig for 
design og gjennomføring, 
med oppfølging ned til min-
ste detalj har vært prosjekt-
leder og lysdesigner Petter 
Kristiansen. 

En «strålende» avslutning 
på den nye Elvepromenaden 
er det blitt, en markant sil-
huett og et blikkfang, og ikke 
minst en trygghetsfaktor for 
folk som ferdes på broa i den 
mørke årstiden.

DITT VEL SANDVIKA DESEMBER 2019

REFLEKSJONER OM ET 
SANDVIKA I STOR ENDRING

Kommunens politiske 
ledelse og administrasjon 
samarbeider med eien-
domsutviklere for å utvikle 
og tilpasse  Sandvika til 
det man vurderer er frem-
tidens krav og behov. Vi 
beboere er blitt presentert 
mange visuelle skisser 
av hvorledes det kan bli. 
Mange er udelt begeistret, 
andre liker mye, men ikke 
alt. Noen misliker det 
meste av de foreslåtte en-
dringer.

Hvilke endringskrefter 
driver disse forandringene?

Samfunnsnytten av 
offentlige investeringer
Kommunale og statlige 
investeringer i veier, bane, 
gang og sykkelfelt, offen-
tlige møteplasser etc. er 
svært kostbare. 

Desto flere som benytter 
dem, jo riktigere er det å 
anlegge dem. Det å kon-
sentrere boligutbyggingen 
vil være det viktigste virke-
middelet. Da er det mest 
rasjonelt å bygge i høyden.

Livsstilsendringer og be-
folkningsutvikling
Det er en klar utvikling i 
deler av befolkningen mot 
mer urbant hverdagsliv, 
prioritering av leilighet 
fremfor vedlikehold av hus 
og hage, synkende daglig 
bilbehov etc. Folk ønsker 
uteliv- og kulturtilbud i kort 
avstand fra bostedet.
Befolkningsveksten har i 
mange tiår foregått i byer 
og større tettsteder. Det er 
stadig flere som ønsker at 
disse bør vokse i høyden i 
stedet for bredden.

Miljøaspektet
Den store samfunnsut-
fordringen mange peker 
på nå er miljø- og klima-
konsekvensene av all vår 
atferd. En del av løsningen 
mener man ligger i å bo 
tett og konsentrert for å 
kunne benytte kollektive 
transportmidler og kollek-
tivt tilrettelagte rekreas-
jonssteder.

Sandvikas egnethet
Bærum kommune mener 
at Sandvika er særdeles 
egnet til å imøtekomme de 
tre ovennevnte hoveddriv-
ere i samfunnsutviklingen. 
De har svært gode argu-
menter for dette. Det er vel 
kanskje bare Fornebuom-
rådet som har de samme 
muligheter som Sandvika 
til å tilrettelegge for disse 
endringer. Men i Sandvika 
har vi elven og det kuperte 
terrenget i tillegg til stran-
dlinjen og skjærgården,
noe som vil kunne gi en 
utmerket trivselsramme i 
fremtiden.

-Selv om det skulle bli 
nødvendig å bo mer tett, 
trangt og høyt enn enkelte 
foretrekker.

Av Magne F. Aaby

Det er snart 125 år siden den franske 
maleren Claude Monet (1840-1926) opp-
holdt seg i Norge og Sandvika i perioden 1. 
februar til 1. april 1895. Løkke bro, som ble 
støpt på Bærums Jernverk og åpnet i  1829, 
var en stor kilde til inspirasjon for Monet i 
hans malerier under oppholdet i Sandvika. 
Hele 4 av Monets norgesbilder er fra Løkke 
bro, mens 5 er fra Kolsås. Ett motiv er fra 
Bjørnegård, der Monet også bodde mel-
lom ca. 21. februar til 26. mars, nærmere 
bestemt på gamle Bjørnegård pensjonat. 
Gjennom jubileumsåret 2020 vil det arrang-
eres en rekke aktiviteter i og rundt Sandvi-
ka for å hylle og sette fokus på denne store 
og viktige kunstneren. Følg med for mer 
info, både i Ditt Vel og på Sandvika Vel´s 
web- og Facebookside.

MONET 2020

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!
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“SOLPLAN”

Valgkomiteen vil gjerne komme i kontakt 
med deg som kan tenke deg å  ta en plass 
i styret eller på annen måte bidra i det vik-
tige arbeidet vi som beboere gjennom vel-
let kan gjøre for byen vår. Med den rivende 
utviklingen som skjer i Sandvika i tiden 
fremover er det minst like viktig som før at 
vellet bidrar på innbyggernes vegne. Dette 
kan ikke skje om ikke vellet har et kompe-
tent og engasjert styre. Ring Bjørn i dag og 
fortell han at du kan tenke deg å bidra litt 
på en eller annen måte i vellets arbeid. 

(Valgkomitéen v/ Bjørn T. Tandberg: 
tlf. 47467208). 

SANDVIKA VEL SØKER 
STYREMEDLEMMER

Ditt Vel S a n d v i k a  V e l
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ET AV SPØRSMÅLENE på 
det åpne møtet dreide seg 
om hvorvidt det vil bli mye 
skygge i gatene i Sandvika 
Øst med de nye bygge-
planene. Kristoffer An-
denæs viste til en “solplan” 
på Bærum Kommunes 
hjemmeside. Se baerum.
kommune.no, Stedsut-
vikling i Bærum/Sandvika.
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GUTTENE PÅ BROEN: FRA V: PETTER KRISTIANSEN, ELLEF 
RUUD, HANS JAKOB MATTHIASEN OG JAN-FREDRIK LARSEN 
FOTO: ARNOLD PETTERSEN

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:)



SANDVIKA VEL - EN PÅDRIVER I SANDVIKAS UTVIKLING 

Den kommunale aktiviteten i Bærum var 
fremdeles ikke stor på slutten av 1800-tallet. 
Sandvika var kommunens administrasjons-
senter og det første kommunelokalet kom 
først i 1895 – året før vellet ble stiftet. Denne 
bygningen står fortsatt i dag - skrått overfor 
Løkke.

De kommunale utfordringene dreide seg stort 
sett om skolevesen, fattigvesen og litt om vei-
er og slikt. Budsjettene var små. Forståelsen 
for nye behov begrenset.

Brambani, Sandvikas industrigründer, søkte 
i 1890 kommunen om økonomisk støtte til 
å sette opp 20 gasslykter på vegne av «Sel-
skabet Sandvikens Gatebelysning» og fikk 
avslag. Private interesserte hadde allerede 
tegnet seg for kr. 850 årlig i fem år, og man 
ønsket at kommunen skulle bidra med de 
resterende kr. 350 i årlig kostnad. Avslaget 
vakte stor irritasjon blant de ledende person-
er i Sandvika.

Noen av de ledende personer i Sandvika 
- fabrikkeier Brambani, hotelleier Walle, 
grosserer Matthiessen og apoteker Sell, tok 
etter hvert initiativ til at eiendomseiere og be-

boere selv måtte engasjere seg for å få utført 
nødvendige oppgaver til beste for Sandvika og 
omegn. Og vellet ble stiftet i juni 1896.

Omgående satte styret i gang følgende to 
oppgaver:
- De ville holde veien gjennom Sandvika  
 (nåværende gågate - Rådmann Halmrasts  
 vei)  mest mulig støvfri i den tørre årstid.  
 Kartlegging av kostnader og drift ble 
 igangsatt.
- De ville renske opp og utvide de to 
 brønnene i Sandvika. Den ene brønnen  
 ble satt i stand,og til og med utstyrt med  
 pumpe. 

Når brønn nr. 2 ble utsatt skyldtes det at man 
hadde større planer: en trykkvannsledning fra 
Stovivannet til Sandvika. Et enormt fremskritt 
for stedet dersom man fikk realisert dette.

Åpne møter for beboerne, som Sandvika 
Vel fremdeles i dag arrangerer, ble avholdt 
første gang allerede midt i juli 1896, tre uker 
etter stiftelsen. Dette møtet ble avholdt for å 
kartlegge interessen for å delta i finansierin-
gen. En garantigruppe ble dannet, som igjen 
ble til selskapet A/S Sandvikens Vandværk. I 

1898 var anlegget ferdig, og folk i Sandvika og 
omegn hadde for første gang fått rennende 
vann til bostedene. Fire år senere kom kom-
munen etter og overtok ansvaret, som senere 
ble grunnlaget for Bærums kommunale 
vannverk.

Åtte år etter at vellet ble startet kom det 
elektriske lyset til Sandvika. De første 
årene var det en kontinuerlig krangel med 
kommunen om ansvaret for vedlikehold 
av veien gjennom Sandvika, samt å få be-
dre fortau. Det ble midlertidig løst gjen-
nom en privat løsning i regi av Sandvika Vel.

Disse sakene resulterte i at styret i Sandvika 
Vel i 1897 innkalte alle stemmeberettigede i 
Sandvika og omegn til et møte for å forsøke 
å få nominert kandidater ved det kommende 
Kommunevalget, som ville arbeide for disse 
stridssakene samt middelskole og øl- og 
brennevinssamlag til tettstedet.

Her grep Sandvika Vel direkte inn i det 
politiske livet i Bærum. Noen representasjon i 
Kommunestyret ble det ikke. I neste nummer 
skal vi se nærmere på de sakene vellet fikk 
drevet igjennom de neste årene.

Sandvika Vel som er Bærums eldste velforening fyller 125 år i 2021. Frem til denne markeringen finner sted 
vil vi i kommende numre berette litt om hva vellet har bidratt med til beste for Sandvika gjennom årene. 

VELKOMMEN TIL JULEGRANTENNING
I SANDVIKA LØRDAG 30.NOVEMBER!

DITT VEL SANDVIKA DESEMBER 2019

SANDVIKA SKAL bli en by 
med færre biler - gatene i 
byen blir kun for gående og 
varelevering. All parkering 
skal skje under bakken, dvs. 
i et parkeringsanlegg i 2 
etasjer. Her kommer det 480 
P-plasser som skal dekke 
behovet til kunder, ansatte, 

hotellet, samt noen av boli-
gene. Av de 500 leilighetene 
som er planlagt, vil kun en 
mindre del av disse ha egen 
parkering. Sandvika er det 5. 
største kollektivknute-
punktet i landet, og både tog- 
og busstasjon skal rustes 
opp. Det blir bilpoolordninger 

og utbredt sykkelparkering 
både i kjeller, i 1. etasjene og 
i gatene. De 2 planlagte inn-
gangene til parkeringsanleg-
get blir ved Finstadkvartalet 
og enten ved Otto Sverdrups 
plass eller ved Løkketangen, 
med mulig  tilknytning til 
Victoriakvartalet.

PARKERING I NYE SANDVIKA

Årsmøtet i 2020 avholdes onsdag 11. mars 2020. 
Vi kommer til å fortsette å snakke om planene for fremtidens 
Sandvika. Vi håper og regner med at mye har skjedd siden det 

åpne møtet i oktober 2019.

Sted, foredragsholder og tema vil bli annonsert senere. 

 

Følg oss på 
web og 

Facebook!

SOM DET FREMKOMMER i denne utgaven 
av Ditt Vel så var det stort engasjement 
på Åpent møte i oktober - med mange 
spørsmål, og noen svar. 

Det skjer mye i Sandvika om dagen. Som 
mange kanskje har fått med seg hadde 
Bærum Kommune i samarbeide med 
Sandvikaby.no en «ByLab» i november. Der 
fikk beboere og brukere gjennom en hel 
uke mulighet til å snakke med, og diskutere 
fremtidens Sandvika med representanter 
fra kommunen, samt høre ulike foredrag 
om aktuelle tema. ByLaben hadde besøk 
av barnehagebarn, elever fra Sandvikavgs., 
seniorer, og publikum ellers som inter-
esserer seg for byen vår. Her håper og 
tror jeg at mange av våre medlemmer var 
innom for en prat. Innspillene og ideene var 
mange - både rundt fremtidens Sandvika 
og den perioden byen vil være en bygge-
plass. Hva som skal til få å skape et godt 
byliv er det mange meninger om, og slik 
skal det være. Noe av det som kom frem 
var at både yngre og eldre ønsker seg 
et sted å møtes/et miljø der man treffer 
likesinnede – det være seg ungdomsklubb 
eller seniorsenter. 

Sandvika skal bli en ny by, og etasjehøyder 
og utforming får vi ikke påvirket så mye 
lenger. Man kan være enige og uenige i 
mye, men sikkert er at det skal bygges, 
og det får vi forsone oss med. Det som er 
viktig er at vi trekker i samme retning, og 
gjør denne byen trygg og hyggelig å ferdes 
i - enten du bor eller arbeider her. Og som 
vi har sagt tidligere; for å skape byliv, må 
byen brukes og ferdes i - det gjelder også 
under byggeperioden. Det skal det legges 
til rette for, og det blir spennende for oss 
alle å følge prosessen med både riving og 
oppbygging.

Jona Ragnarsdottir

STYRELEDERS
HJØRNE

JUL I SANDVIKA
Julegrantenning og fakkeltog i Sandvika 30. november 2019                                                                    

I år, som tidligere år, sam-
les vi i gamle, sjarmerende  
Løkkehaven der fakkeltoget 
starter sin ferd gjennom 
byen i retning Rådhustor-
get. På plassen tennes den 
vakre, grønne julegrana, og 
sammen synger vi julen inn. 
Det blir flott underholdning 
fra scenen, med bl.a Ramp-
enissene, Bærum Pikekor, 

Den Norske Ballettskole 
og Akademi og Sandvika 
Barne- og Ungdomsteater. 
Og kanskje, kanskje kom-
mer julenissen med en over-
raskelse til alle snille barn!  

Fakkeltoget kl. 16.00: 
Oppmøte i Løkkehaven, 
utenfor Lykkehaven, EB 
Keramikk / Huset Midt i 

Mellom, og Gråstua.Tids-
punkt: Toget går kl. 16.00. 
Møt opp i god tid. Fakkelto-
get rusler deretter via Otto 
Sverdrups plass/Sandvika 
Stasjon til Rådhustorget 
utenfor Bærum Rådhus. 
Varighet for fakkeltoget og 
julegrantenningen er ca. 1 
time. Hjertelig velkommen 
til store &små! 

     

ØNSKER DU ANNNONSE 
I DITT VEL?

DITT VEL kommer ut 4 ganger i året og blir distribuert til 
ca. 4.000 husstander og firmaer i Sandvikaområdet. I tillegg 
blir Ditt Vel lagt ut på vår hjemmeside, www.sandvika-vel.no. 

Ta kontakt med styreleder Jona Ragnarsdottir i Sandvika Vel om 
dette høres interessant ut: jona@sandvika-vel.no/408 45 044 

STEDET FOR GODE 
LYDPRODUKTER!

TEL: 22411984   WEB: <lyrichifi.no>
Malmskriverveien 11, Sandvika
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Situasjonen for klubben er 
fortsatt uavklart. Klubben 
krever store arealer, og det 
å finne erstatningareale er 

utfordrende. Det har vært 
foreslått både utfylling av 
Engervannet og parken bak 
Sandvika vgs, men med 

behov for opptil 20/25 mål 
er det få arealer å oppdrive, 
og enn så lenge foreligger 
det ingen konkrete planer. 

BÆRUM SPORTSKLUBB - STATUS
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SANDVIKA VEL´S
ÅRSMØTE

Leder i sportsklubben, Carl-Christian Wish-
man snakket på vellets åpne møte varmt 
om klubbens bidrag for å skape liv og røre 
i Sandvika og om viktigheten av å beholde 
klubben i byen. Han mente videre at “alle 
byer med respekt for seg selv har et fotbal-
lag”. Han innrømmet at boblen ikke er noe 
smykke, men sa også at klubben selv ikke 
har ressurser til en ev. oppgradering. Det 
er ifølge ham kommunens oppgave å ta tak 
i problemet, og han ser gjerne at de bistår 
med kapital, som en del av den visuelle opp-
justeringen ned mot Kalvøya. Han sa videre 
at aktivitetene på området selvsagt fører 
med seg både skarpe lys og “skrik og skrål”,
men at han håpet befolkningen i Sandvika 
tross alt setter pris på all frivilligheten i 
klubben. Klubben har mange 100 medlem-
mer, ikke bare fra Sandvika, men nærlig-
gende områder som Evje, Blommenholm og 
Jong. Sett med hans øyne er det ikke noe al-
ternativ å flytte klubben ut av byen. Sandvika 
Vel følger saken og informerer fortløpende. 
Følg med, følg med...
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SANDVIKA VEL ønsker alle 
våre lesere og følgere på web 
og Facebook en riktig god jul 
og et godt nytt år! Med dette 
magiske stemningesbildet 
fra stupetårnet ser vi frem 
mot en ny vår og sommer!

SANDVIKA VEL 
ØNSKER GOD JUL!
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