STEINHUSET I LØKKEHAVEN (FOTO: BUDSTIKKA)

SANDVIKA VEL PÅ BYFESTEN
I FORBINDELSE MED 125 ÅRS
jubileet til Sandvika Vel tok vi
under byfesten i bruk flotte
Steinhuset i Løkkehaven. Vi
rigget til informasjonsstand
og kafé på utsiden, og hadde
«åpent hus» for publikum i
selve bygningen. Innendørs
var det utstilling av bilder fra
Sandvika før og nå, i tillegg til
«bildekavalkade” med nye og
gamle fotografier som rullet
og gikk på storskjerm.
Et av våre medlemmer, “Lokal
&Lounge” sto med sin popupkafé for servering ute og
inne, med salg av pølser, is,
øl, vin og kaffe. Gjennom hele
helgen stakk det sandvikafolk
innom - både for å høre mer
om Sandvika Vel, ta en matbit
og forfriskning, og ellers få
seg en hyggelig prat og samvær med venner og naboer.
Et vellykket arrangement på
alle måter, og stemningsfulle

Følg oss på
web og
Facebook!

Steinhuset benytter vi gjerne
igjen ved en senere anledning.
Historisk vandreteater
Sandvika er full av historie og i
år ble den fortalt på en litt annen måte med dans, teater og
sang. Via en vandring gjennom
byen fikk man møte Caspar
Brambani, Sonja Henie, gutta
fra linoleumsfabrikken, skuespillere fra Stabekk Teater/
BærMuDa og dansere fra
Kirsti Skulleruds ballettskole.

Flere av de som kjente byen
slik den en gang var, bidro
med sine spennende historier, blant annet medlemmer
fra Sandvika Vel´s styre.

VANDRETEATER

ENDELIG ER VI TILBAKE TIL mer “normale” tilstander etter over ett år med restriksjoner. Det
er en stor lettelse, og det kjennes godt. Igjen
har vi kunnet glede oss over “Litt av en Byfest»,
Kalvøyafestival og Kulturnatt Elvelangs, og nå
ser vi frem til å kunne gå i fakkeltog og samles rundt den tradisjonsrike julegrantenningen
ved Rådhuset. Forhåpentligvis kan vi feire 17.
mai neste år. Faren er likevel ikke over, smitten
øker dessverre i samfunnet, så vi må fortsatt ta
hensyn og være forsiktige.
Det er positivt og fint å se liv i Sandvikas gater
igjen. Åpne butikker... kaféer og restauranter
som igjen fylles av folk - det gleder både publikum og handelsstanden. Og vi må fortsette å
bruke byen vår, hvis vi ønsker at tilbudene skal
være her etter at byggeperioden i sentrum er
over. Heldigvis har de fleste butikker og serveringssteder greid seg gjennom pandemien, noen
har måttet flytte, men flere av disse kommer
tilbake til sentrum på sikt.
I år er det som kjent 125 år siden Sandvika Vel
(«Selskabet for Sandvikens Vel») ble stiftet, og
dette har vi markert gjennom året med blant
annet utgivelse av en jubileumsavis, medlemstreff på Folkebadet på selve jubileumsdatoen
29/6, vellykket markering i Løkkehaven under
Byfesten, samt utgivelse av brosjyren “Oppdag
Sandvika” i samarbeid med Bærum kommune.
I 125 år har Sandvika Vel vært aktive for å ivareta beboernes interesser og behov overfor kommunale myndigheter, eiendomsutviklere og
andre som påvirker hverdags- og bomiljøene i
Sandvika.

Ditt Vel

TRADISJONSRIK IDRETTSKLUBB
Grane Sportsklubb, Idrettslaget Mode og Bærum Sportsklubb
(BSK) er én og samme idrettsklubb, med tradisjoner helt
tilbake til 26. mars 1910.
Klubben på Sandvika Stadion
hadde i sin tid både friidrett,
fotball, ishockey, bandy, håndball og skøyter (lengdeløp)
på programmet. Man fostret
NM-mestere i alle grener,
og både landslagsspillere og
utøvere i de samme grenene
(minus fotball og lengdeløp)
hadde opphav her.
Fra tidlig 70-tall har BSK vært
en ren fotballklubb, og etter
år 2000 også arena for jentefotball. På juniornivå har BSK
levert flere spillere til aldersbestemte landslag.
BSK prioriterer satsningen
på barne- og ungdomsfotball
høyt, og det gror for tiden bra i
klubben - noe gode resultater
viser. Klubben vinner både
Norway Cup og ulike cuper i
utlandet, seniorlaget damer
spiller i 3. divisjon og herrene
i PostNord ligaen i 2. divisjon.
Selve navnet fikk Kadettangen
i forrige århundre da Krigsskolen brukte området til ekserserplass om sommeren.
Under de olympiske vinter-

lekene i Oslo i 1952 var Kadettangen arena for noen av
ishockeykampene. 3 kamper
ble spilt her - en av de var
Sveits - Norge 7-2.
Med den lange tradisjonen på
Kadettangen hører Bærum
Sportsklubb hjemme i Sandvika by og på Sandvika Stadion. Med utbyggingen i Sandvika og Hamangområdet vil
flere barnefamilier etablere
seg her. Da er det viktigere enn noen gang med lokal
tilhørighet, nærhet og tilknytning. Med såkalt 7- og 11
bane, innendørshall og gressbaner på Kalvøya i sommersesongen, har BSK et svært
godt tilbud til barne- og ungdomsfotballen i Sandvika og
omegn.
Bærum Sportsklubb presenterte i 2020 sitt fremtidige
ønske for Kadettangen til
«Prinsipper for fremtidig utvikling av Sandvika Sjøfront»
(lagt ut til høring i nov/des
-20). Kort fortalt vil BSK at det
bygges ny hall med klubbhus
på tomten der klubbhuset lig-

ger i dag. Ved å rive de gamle
garderobene/bodene
langs
Sandvikselva, vil det frigjøres
et areal på ca. 2000 kvadratmeter i to plan. Bærum kommune vil da kunne bygge ut
de frigjorte arealene til f.eks:
møteplasser for ungdom og
eldre, kafeteria, helseforetak
som leger, fysioterapeut, mm.
BSK ser gode muligheter til
ulike sosiale møteplasser her.
Bebyggelsen langs Sandvikselva bør være oppdelt i mindre enheter, gjerne fargerike
fronter. Enhetene vil bære
preg av «småby», som en
god kontrast til utbyggingen
i Sandvika sentrum, og en fin
overgang til naturområdene
ved Sandvika Sjøfront og på
Kalvøya.
Neste nyhetsbrev fra Sandvika Vel vil inneholde link til
hele BSK´s høringsuttalelse.

For Sandvika Vel:
Steinar M. Johnsen og Trond
Øvergaard. Mangeårige medlemmer av BSK.

Nov.
2021

SPORTSKLUBB MED LANG HISTORIE.

DITT VEL - OGSÅ
SOM NYHETSBREV
Ditt Vel i printutgave deles ut til 4000 beboere, næringsdrivende, samt det offentlige i
Sandvika. Både medlemmer, ikke-medlemmer, sameier og borettslag mottar bladet i
sine postkasser nå før advent. Vi gir også ut
digitalt nyhetsbrev ca. 10 ganger i året, og
om du ikke mottar dette - send oss gjerne
en e-post og meld deg på. Du behøver ikke å
være medlem, men vi setter stor pris på om
du blir det.

www.sandvikafolkebad.no
@sandvikafolkebad
@sandvikafolkebad
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MEDLEM I SANDVIKA VEL?

IKKE MEDLEM?

MELD DEG INN:)

Kontingenten er kr 200,- for husstander og
kr 300,- for næringsdrivende og bedrifter.
Boligsameier betaler samlet med kun kr
100,- pr. husstand.

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.

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

JULEGRANTENNING I SANDVIKA

Med et fokus PÅ og FOR det lokale i
mat og drikke, opplevelsene og
menneskene

Sandvika Vel ønsker alle sine medlemmer, innbyggere og næringsdrivende i Sandvika en
riktig god jul og godt nytt år, med håp om å se
mange av dere både på Sandvikas julearrangement og i byens julepyntede gater fremover.

Opplag 4000 eks.

Vel

BSK SER FOR SEG MINDRE ENHETER MED FARGERIKE FRONTER.

Sandvika Folkebad
Byens nye storstue
åpner endelig dørene!

I år gikk dessverre 2 Sandvikaprofiler bort;
Hjalmar Aass og Torill Tysnes - som begge har
vært aktive i vellet og vist stort engasjement
for Sandvika by gjennom en årrekke. Hjalmar
og Torill er savnet av alle oss som har vært så
heldige å kjenne de personlig, og ikke minst få
ta del i deres innsats for lokalsamfunnet.

Informasjonsavis for beboere og næringsdrivende i Sandvika

Sa ndvika

Igjen samles vi i sjarmerende Løkkehaven der fakkeltoget
starter sin ferd gjennom byen i retning Rådhustorget.
ETTER en nedskalert
juleåpning ifjor, kan
vi endelig fortsette
tradisjonen med
julegrantenning i
Sandvika. En lyssatt
by setter rammene for
arrangementet der vi
sammen finner den
gode julestemningen. På rådhuset vil
publikum oppleve
en magisk lyssatt
borggård med korsang og musikk. Og
selvfølgelig kommer
nissen med noe godt
til barna... hvis ikke
rampenissene
har tullet det til for
ham denne gangen
også... På Rådhustorget tennes den
vakre, grønne julegrana, og sammen
synger vi julen inn.

Sandvika By, Bærum kommune og
Sandvika Vel ønsker store og små
hjertelig velkommen til en magisk
førjulskveld med fakkeltog, julegrantenning og eventyr i Sandvika lørdag
27. desember!

PROGRAM
Løkkehaven åpner 15.00: Det blir varm drikke,
og Bærum pikekor synger. Oppstart av Frelsesarmeens julegryte (julens varmeste dugnad)
og noen rampete smånisser fra Bærmuda Mini
tuller rundt mellom husene. Møt i god tid!
Fakkeltoget går fra Løkkehaven til Rådhuset
16.00 (oppmøte senest 15.45): Saxofonister fra
Rud VGS og Bærum kammerkor følger toget

FOTO: BUDSTIKKA

med magisk fakkellys. Fakkeltoget rusler deretter via Otto Sverdrups plass/Sandvika
stasjon til Rådhustorget utenfor Bærum Rådhus.
Julegrantenning i borggården utenfor Rådhuset 16.30: D`kor underholder, ordfører
Lisbeth Hammer Krog tenner granen, det blir
julesang, dans fra Den Norske Ballettskole, og
videomapping på rådhuset av Projektorpøblene.
Varighet for programmet totalt er ca. 1 time.

DITT VEL tar forbehold om eventuelle endringer og trykkfeil.

STYRELEDERS
HJØRNE

SJELDEN STINN BRAKKE

JULEEVANGELIET - THE MUSICAL
Juleevangeliet slik du aldri før har sett det!
PÅ EN HELT VANLIG DAG, og
helt uten forvarsel, får Maria
besøk av engelen Gabriel som
forteller henne at hun snart
skal føde et barn som skal bli
den nye kongen. Usikker på
hva dette betyr, takker Maria
pent nei, men det var aldri
ment som et spørsmål. Bare
minutter senere er Maria høygravid. På en annen kant av
landet får kong Herodes høre
ryktene om at en ny konge
skal fødes. Han bestemmer
seg for å ta drastiske grep for
å beholde sin posisjon som
landets eneste og tøffeste
konge.

spilt engel eller gjeter på en
juleavslutning. I denne versjonen er ikke fokuset på det
religiøse budskapet, men på
menneskene i fortellingen.
For hvordan var det egentlig
for Maria å få besøk av en engel med det ubegripelige budskapet om at hun skal føde
en konge? Hva gjør det med
den maktglade kong Herodes
når hans tittel som konge er
truet? Og hvordan er det for
Josef å stå ved sin kjærestes side oppi alt dette? Dette
er en historie om frykt, hat,
sjalusi og tvil, men også om
mot, kjærlighet, håp og tro.

Juleevangeliet er en fortelling
vi har hørt mange ganger. Vi
har tegnet de tre vise menn
på barneskolen, og kanskje

Juleevangeliet – The Musical er en fartsfylt, morsom,
magisk og ganske annerledes
versjon av den historien vi

Edvins er en klesbutikk for herrer av den gamle, gode sorten.
En sånn type forretning vi føler alltid har vært der. Ikke fancy,
ikke prangende, bare hyggelig. Innehaverne, Heidi og Steinar
Guldberg tar imot Sandvika Vels utsendte en rolig mandag
formiddag i november.

kjenner så godt. For noen er
juleevangeliet en viktig del av
livet og en rettesnor i hverdagen, for andre er det en
fortelling på linje med andre
eventyr. Denne familieforestillingen er for oss alle. Passer for barn fra 5 år.

Hjertefred tilbake i Løkkehaven
ETTER NOEN ÅR på Sjøholmen ble Hjertefred
igjen arrangert i Løkkehaven - søndag 7. november. Det var som vanlig stor oppslutning
og mange som fant veien til denne intime og
hyggelige arenaen for å dele sorg, melankoli
og minnes sine kjære.

Nyt en stemningsfull førjulskveld
med god mat og drikke.
Live musikk i helgene!
-din lokale gastropub på hjørnet av Løkketangen

MINNEORD

50%
Alle typer hår
Klipp, farge m.m.
Dame & herre

Hjalmar Aass
Godkjente salonger

petite

Bestill time idag
Jar
Sandvika
Østerås
Skedsmo
Eiksmarka

Tlf: 67 58 30 40
Tlf: 67 56 48 20
Tlf: 67 14 70 81
Tlf : 63 87 67 31
Tlf : 67 21 53 44

Aveda er plantebaserte produkter
med en god miljøfilosofi og vi er stolte
over å kunne tilby de i våre salonger.
Det er gode lukter hentet rett fra
naturen og vi har alt fra plantebaserte farger og andre hårprodukter.

stil påvirke deres valg. Men kompetanse og
kunnskap - det har vi.

Sandvika barne- og ungdomsteater har markert seg som
et av landets ledende barneog ungdomsteatre, og har en
viktig posisjon i kulturlivet i
Bærum. Med forestillinger
som Tarzan, Et juleeventyr,
Robin Hood, Tre nøtter til
Askepott og Sigurd Dragedreperen har de gitt publikum
storslåtte musikalopplevelser
– alltid med live band, spektakulære kostymer og eventyrlige fortellinger.

Lang fartstid
Idag er kun 2 butikker igjen, I Asker og i
Sandvika. Heidi administrerer det hele og
jobber idag mest med regnskap og lønn,
mens Steinar tar seg av kundene. Sammen
med et par ansatte, også de godt voksne. –
Vi tror kundene setter pris på erfaringen og
den lange fartstiden vår. Dette er folk som har
jobbet i bransjen siden 80-tallet og som kan
sine ting. Selv har jeg også lært meg faget
«the hard way». Det å henge på de gamle
i firmaet lærte meg mye mer enn et år på
Handelshøyskolen.

HJERTEFRED

Velkommen til

Våre lærlinger
trenger kunder,
og gir avslag:

Stjernelaget av artister var imponerende,
med opptreden av blant andre Helene Bøksle,
Hans-Erik Dyvik Husby og Venke Knutson. I tillegg kunne vi nyte flotte lysskulpturer, sansesoner og nydelig dans - som totalt dannet en
helt magisk og eventyrlig stemning i novembermørket.
Det er Bjørg Thorhallsdottir som i sin tid skapte
Hjertefred. Landsforeningen er en non-profit
forening, arrangementet er gratis og artister
og hjelpere stiller opp uten honorar. Hjertefred
vokser stadig, og iå var det foruten Sandvika,
arrangementer i Askim, Fredrikstad, Tysnes,
Tønsberg og Hammerfest.

Kilde og bilder: Hjertefred / Budstikka

– JA, HER ER det sjelden stinn
brakke, forteller Heidi, og det
er litt sånn det skal være. Det
er en del av konseptet vårt.
Her skal kundene få komme i
ro og mak; tusle rundt, kikke
og prøve. Med oss litt diskret
i bakgrunnen. Men alltid parat
til å hjelpe. Kundegruppen
vår handler ikke klær på nett,
de er opptatt av personlig
service, å kjenne på stoffet,
teste ut klesmodeller - alt i en
avslappet atmosfære.
Stamkunder
– Det er nok noe av det vi er
mest kjent for; kundeservice
på høyt nivå. Og vi har mange
stamkunder - som kommer
hit igjen og igjen. I årevis.
Vi kjenner både dem og
garderobeskapet deres - og
har alltid tid til en prat. Vi
forsøker å være fleksible, og
det hender ikke sjelden at vi

låser opp døren selv utenfor
åpningstiden. For kunder «i
nød». – Litt for mange har mitt
privatnummer, smiler Steinar.
Selvom Edvins har kunder fra
40 til 96 år, er gjennomsnittskunden rundt 60. Konseptet
deres ligger mellom lavpriskjedene og high-end segmentet
et sted. Solide kvalitetsklær,
til en overkommelig pris.
– Det er ikke så mange slike
butikker igjen, hører vi ofte.
Hit kommer folk fra både
Oslo, Nesodden, Stavanger og
andre steder, forteller Heidi.
Edvins Klær har et stykke
historie å skilte med. Edvin
Thorson drev i sin tid flere
herrebutikker i Oslo, og Heidis
far, som først jobbet i en av
disse, kjøpte den lille «kjeden»
i 1979. Siden ble det utsalg i

både Asker og Sandvika.
– Jeg nærmest vokste opp i
disse butikkene, sier Heidi.
Som var med far på kontoret
siden tidlig barndom. – Og det
lå tidlig i kortene at det var jeg
som skulle overta.
Ikke opptatt av klær
Noe hun gjorde i 2004. Da
med mannen Steinar på laget,
som i begynnelsen bare skulle
«hjelpe litt til» i butikken i
Asker. – Steinar var egentlig
ikke så opptatt av klær, og
for å være ærlig er jeg ikke
superinteressert jeg heller,
ler Heidi. Men på et vis tenker
vi at det er en fordel. Vi ser på
klærne kun som produkter;
tilpasser oss kundene og
det de vil ha. Det er ikke vår
personlige smak som farger
innkjøpene. Vi selger det
kundene liker, og lar ikke vår

Sandvika i mitt hjerte!
– Vi er selvsagt positive til Nye Sandvika - vi
er rett og slett «kjempehappy» over det som
skjer. Mer liv, kontorer, boliger og kafeer.
Det må jo bli bra. Byer trenger folk! Samtidig
skal Sandvika leve og fungere under denne
prosessen, og vi er så glade for byggegjerdet i
fine farger som lyser opp utenfor her. Kundene
våre er like mange som før - og de syns faktisk
det er både spennende og artig å følge med
på rivingen. Selv er jeg fra Slependen og har
vokst opp med denne byen. Etter etablering av
butikken i Rådmann Halmrasts vei oppdaget
jeg Sandvika litt på nytt. Her er det lett å bli
kjent med folk, og byen har den flotteste
beliggenhet. Sandvika i mitt hjerte!
Julehandelen er ikke lenger hva den var.
Omsetningsmessig har det jevnet seg ut, slik
at november og desember går litt i ett.
– Men vi merker at jo mer stressa folk er
oppunder jul, jo mer drar de på storsenteret.
Sånn er det bare.
– Byfesten er egentlig den beste tiden for oss,
da holder vi oppe så lenge det er folk og selger
masse varer. Vi gleder oss til den er tilbake for
fullt.
Med julen rett rundt hjørnet er det fint lite
glitter og stas å spore hos Edvins. – Det er helt
bevisst sier Heidi. Mange på vår alder irriterer
seg over massiv julepynting flere måneder i
forkant, så her er det høst frem til 1. desember.
Vi er nok litt konservative der. Men julepapiret
- det er på plass!

Mangeårig styremedlem, sekretær og kasserer i Sandvika Vel, Hjalmar Aass gikk bort 6.
oktober 2021 - nær 91 år gammel. Hjalmar
Aass hadde et nært forhold til, og et stort engasjement for Sandvika by. Blant annet arbeidet han iherdig med å få etablert seniorsenter
i Sandvika. Han var pådriver for gangbro fra
Storsenteret til Jong, og for tunell under Kjørbokollen og Jongsåsveien. Hjalmar var som
medlem av Bærum kommunes Brambani minnesmerke-komité den første som foreslo statue av Brambani i Sandvika. Vi setter stor pris
på Hjalmars verdifulle innsats som bidragsyter
i Sandvika Vel opp igjennom alle disse årene.
(Foto: Budstikka)

Torill Tysnes
Torill Tysnes (født i 1947) døde 17. oktober, bare
74 år gammel. Torill ble valgt inn i styret i Sandvika Vel i 2010, og var styreleder i perioden 2012
- 2018. Gjennom flere år var hun medlem av 17.
mai-komiteen i Sandvika, og hun hadde stort
engasjement i oppstarten av seniorsenteret
sammen med Hjalmar Aass. Torill var opptatt
av byutvikling, og spesielt ivret hun for å flytte
biltrafikken i sentrum fra gateplan og under
bakken. Torill var lun som type og til stede i
fullt monn. Det var godt og lærerikt å samarbeide med henne, som under det rolige ytre var
bestemt, dedikert og ikke minst svært dyktig.
(Foto: Budstikka)

HVA VAR “LILLE DANMARK”?
På den lille holmen som ble fraskilt Blommenholm i 1788, lå
det omkring århundreskiftet 1900 en fiskerstue med uthus.
FARVANNENE utenfor Sandvika var ofte rike på blant
annet sjøørret, laks, torsk og
hvitting, og fiske var en viktig inntektskilde. Senere var
holmen lenge feriested for
en sandvikafamilie, før det i
1925 ble bygget om til «Sandvikens Sjøbad» - åpnet på initiativ fra Selskabet for Sandvikens Vel. Med én herreside
og én kvinneside ble tidens
krav til bluferdighet ivaretatt.
Badet var i en periode svært
populært, ikke minst grunnet
stupetårnet. Sommeren 1926
besøkte over 10.000 mennesker anlegget. Billettene
kostet 25 øre for voksne og
10 øre for barn.
Badenes krav til adskilte
herre- og dameavdelinger
endret seg imidlertid raskt.
Det ble mer akseptabelt å

bade fra åpne, felles strender. På Kadettangen ble det
snart folksomt i badesesongen, og i 1936 ble sjøbadet på “Danmark” nedlagt.
Bærum Roklubb flyttet etterhvert inn, etter at de
måtte selge sitt fasjonable
klubbhus på Kadettangen
på tvangsauksjon i 1936.
Bærum kajakklubb fulgte
etter. På grunn av forurensing og støy fra motorveien
flyttet roere og padlere i 1972
til nytt hus på Kalvøya. De
gamle sjøbadbygningene på
“Danmark” ble revet. Bygget på Kalvøya brant i 1996
og ble erstattet med dagens
“Båtsportens Hus”.
Opprinnelsen til navnet Danmark er ikke kjent, men på
1800-tallet var det ikke uvan-

Et italiensk hjørne i Sandvika!
En varm, hyggelig oase, et møtepunkt som passer folk flest.
Kom innom for en matbit eller et glass. Før eller etter julehandel,
på vei til eller fra julebord. Varmt velkommen!
@fellinibec

fellinibar.no

@fellinibec

lig å gi husmannsplasser
utenlandske stedsnavn. Det
var under Natos tid på Kolsås
at mange av de danske ansatte startet okkupasjonen
av «Lille Danmark”. 5. juni
hvert år vaiet Dannebrog i
flaggstangen på holmen - for
Osloregionens dansker som
feiret sin nasjonaldag. Etterhvert overtok Dansk Samfund i Oslo arrangementet på
den lille øya, men den årlige
samlingen døde ut i 2011.
Nå vil ivrige dansker børste
støv av tradisjonen, og kanskje blir det på nytt feiring av
den danske grunnlovsdagen
utenfor Sandvika.

Kilder og bilde: Budstikka/
barumhistorie.no / Bærum
bibliotek

Abonnere på
vårt nyhetsbrev?
Meld deg på via
post@
sandvika-vel.no

