
 1 

 
     Informasjonsavis for beboere og        Nr. 1 
     næringsdrivende i Sandvika               2010 
                                              

 

Sandvika Vel innkaller til Årsmøte tirsdag 2. mars 2010, kl. 18.30  
Sted: Sandvika Videregående Skole. 
(Det refereres for øvrig til annonse som kommer i Bæringen medio februar 2010) 

Årsmøtet finner sted i Sandvika Videregående Skole kl. 18.30 med følgende agenda: 
 Godkjenning av innkallingen og dagsorden 
 Valg av møteleder, referent og en møtedeltaker til å underskriver protokollen sammen med møteleder 
 Styrets årsberetning 
 Regnskap og Revisors beretning 
 Fastsettelse av budsjett og kontingent for kommende periode  
 Innkomne forslag  
 Valg av styre og styrets leder 
 Valg av valgkomité 
 Valg av revisor  

Åpent møte 
NB! Etter årsmøtet inviterer styret alle interesserte til et åpent møte hvor vi ønsker å sette lys på 
situasjonen når det gjelder planlegging og bygging av E-18 og en forventet reguleringsplan for E-16. 
Temaet vil bli introdusert av leder av kommunens Plan og Miljøutvalg, Anne Gerd Steffensen (FrP).       
Det åpne møtet vil starte så snart årsmøtet er avsluttet, d.v.s. kl. 19.30 – 21.30.  NB! 

Styrets Årsberetning for 2009 
1. Kommuneplaner, Reguleringsplaner og lignende.   
Vellet har i 2009 deltatt i møter, seminarer og diskusjonsgrupper og gitt formelle uttalelser ifm. relevante høringer.  De 
viktigste enkeltsaker er presentert nedenfor.  For høringsuttalelser, se vellets hjemmeside: www.sandvikavel.net.  
Det er noen spesielle saker vellet vil følge med den største oppmerksomhet i 2010: i) Reguleringsarbeidet for E-16, 
hvor vi kjemper for å unngå den planlagte rundkjøringen ved utløpet av Kjørbotunnelen;  ii) Det planleggingsarb-
eidet som må til for å få Sandvika Jernbanestasjon regulert om til et funksjonelt service- og trafikknutepunkt for 
tog (NSB og Flytoget), buss, drosje og den fremtidige tilknytting til Kolsåsbanen.   iii) Opprettelsen av et aktivitets-
senter i Sandvika som inneholder tilfredsstillende seniorfasiliteter. 
1.1 Regulering av Sandvika Sentrum.  Kommunestyret har godkjent Kommunedelplanen for Sandvika. Vi har notert 
at det dessverre er en viss uenighet blant grunneierne i sentrum når det gjelder den endelige utforming og 
arealdisponering. Det er den reorganiserte Sandvika Byutvikling, med Bjørn Frodahl som arbeidende styreleder, som har 
fått oppgaven med å ”lokke” frem en endelig løsning.  Det skal være enighet om det grunnleggende prinsipp om å få til et 
parkeringshus under Rådhusparken (og enda litt til) som da skal betjene sentrum og erstatte nåværende parkering på 
Helgerudgården og delvis, eller helt, den på Kadettangen.   
1.2 Sandvika Jernbanestasjon. Sandvika Vel er av den oppfatning at en nødvendig regulering av stasjonsområdet må 
skje i sammenheng med reguleringen av Sandvika Sentrum (Ref. 1.1 ovenfor); et standpunkt som er presentert til og 
akseptert av kommunen og Sandvika Byutvikling. Vellet vil gjøre det det kan for sørge for at Sandvika får en presentabel 
og funksjonell kollektivterminal. Når Sandvikabanen/Kolsåsbanen en gang i fremtiden knyttes til stasjonen, aktualiseres 
forannevnte synspunkter ytterligere 
1.3 Reguleringsplan for Elias Smiths vei.  Kommunen la ut to alternativ, ett utarbeidet av utbygger, Sjølyst 
Utvikling AS, og ett som er utarbeidet av kommunens planavdeling.  Begge tar for seg utbyggingsplaner for området fra 
Elias Smiths vei nr. 10 (”Humanagården”, eller ”Kjettingen”) t.o.m. nr. 26 (den tidligere Låsbua).  Kommunens alternativ 
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Nr.  1   2010 

Informasjonsavis for beboere og  
næringsdrivende i Sandvika 

            
Ditt Vel er Sandvika Vels informasjonsavis, med Vellet som ansvarlig utgiver. Opplag 3 750 eksemplarer.   
Redaktør:Bjørn Lunøe;  Postadresse: Postboks 32, 1300 Sandvika;  
e-postadresse: sandvika-vel@eunet.no;  Hjemmeside:  www.sandvikavel.net  

 

5 Årsregnskapet 2009 
 

5.1 Økonomisk bidrag.Vellet har I 2009 bidratt med kr 15 000 til drift av Miljøpatruljen i regi av Askeladden, og med 
kr. 10 000 til finansiering av driften av Julemarkedets fortellertelt.  Dessuten har vellet stått som medarrangør av årets 
byutviklingsseminar og i den sammenheng stått for en enkel forpleining av seminarets deltakere.  
 

5.2 Regnskapet er ført med sikte på fortsatt drift, slik regnskapsloven stiller spørsmålet. Styret er ikke kjent med 
kostnader eller forpliktelser som ikke kommer til uttrykk i regnskapet.  
 

Resultatregnskapet illustrerer forretningsdriften.  Med kr 147 160 i kontingentinntekter og kr 173 657 totalt, viser 
driftsregnskapet  et overskudd på kr 65 928. Når kr  21 460 holdes utenfor, som skyldes salg av Furuholmen (se pkt. 3.9 
ovenfor), ga forretningsdriften et resultat på kr 44 468 mot budsjettert kr 25 000.  Dette skyldes i hovedsak at praktisk all 
distribusjon av Ditt Vel og kontingenttrykksaker i 2009 ble utført av styrets medlemmer. 
 

Regnskapet for jubileumsboken 2006 er vist separat som en detalj i balansekontoen.  Restopplaget er nå 1 239 
eksemplarer som verdsettes til kr 22 000.  Det forutsettes fullstendig nedskrevet i 2010.  I 2009 ble det solgt 123 eks., de 
aller fleste til én kunde. Styret venter ikke videre salg av betydning, og tenker at bøkene kan benyttes til representative 
formål i fremtiden. 

  
Resultatregnskap 2009 Balansekonto

Inntekter Aktiva 31/12-2009 1/1-2009

184 Husstander 27 600 200 30 000 191 28 600
727 10 boligfellesskap 58 160 625 50 000 484 42 320 Bank 280 239,21 196 702
115 Bedrifter 61 400 147 160 121 63 000 143 000 112 60 900 Forretningsførers kto 646,50 855

Diverse  1 000 778 Restopplag bøker 22 000,00 44 000
Flaggheising 4 000 4 000 4 000 Fordringer 0,00 15 000
Refusjon (mva 2007) 603 Refusjon mva 2006 9 601 302 885,71 256 557

Salg av Furuholmen 21 460 26 063
Bankrenter 434  1 000  

173 657 149 000 146 199 Passiva
 (Ant.bøker)

Utgifter Leverandører 0,00 10 000
Renhold - vedlikehold Bokkonto 1/1 1 378 70 121,70

Grus i sandkassene 6 639 7 000 19 654 Boksalg -123 12 400,00
Ryddeaksjoner 12 375 13 000 inkl. Avgang for øvrig -16

Miljøpatruljen 15 000 - - 1 239

Vedlikehold 0 34 014 10 000 30 000 18 301 Royalty -6 150,00
Sandvika-aktiviteter  Avskrivning -22 000,00 54 371,70 70 122

17.mai-budsjettet 7 800 10 000 8 250
- kommunens bidrag -6 000 -6 000 -6 912 Royalty 1/1 2 230,00
Julemarked, byseminar etc. 17 500 19 300 25 000 29 000 32 613 Årets salg 6 150,00 8 380,00 2 230

Informasjon  Kapitalkonto
Ditt Vel - produksjon 20 170 25 000 22 190 65 928,56 240 134,01 174 205
- annonseinntekter -10 000 -25 000 -22 500 302 885,71 256 557

Trykksaker for øvrig 8 355 5 500 2 826
www - e-post 1 527 20 052 5 000 10 500 7 416  

Møter  
Styrets møter 12 100 20 000 17 465
Eksterne møter 1 452 13 552 inkl. 20 000 inkl.

Kontingenter
Bærum Velforbund 1 968
Norges Velforbund 4 256
Lokale foreninger 925 7 149 7 250 6 714

Økonomi - administrasjon -diverse
Kontingentblanketter 9 537 4 085
Post - porto 2 514 19 500 10 354
Telefon 207 2 500 414
Diverse 1 155 13 413 5 000 27 000 7 785

Bank - finans (bankboksleie) 250 250 307
107 729 124 000 128 962

Årsresultat 65 928 25 000 17 237

 

Budsjett 2009 Regnskap 2008
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holder seg til de forutsetninger som er nedlagt i den vedtatte Kommunedelplan for Sandvika, mens utbyggers forslag går 
utover disse, spesielt når det gjelder bygghøyder.  Reguleringsplanalternativene finnes på kommunens hjemmeside, mens 
Sandvika Vels kommentarer, som i det store og hele støtter kommunens forslag, er lagt inn på vellets hjemmeside under 
fanen KDP/Reguleringer. Reguleringsplanen ventes fremlagt til behandling primo 2010. 
1.4 Reguleringsplan for E-16 fra Kjørbo til Wøyen. Kommundedelplanen for veistrekningen ble godkjent av 
kommunestyret i fjor høst. Arbeidet med reguleringsplanen er i gang, dog noe forsinket p.g.a. vanskelige grunnforhold.  
Vellet har gjennom flere innspill til kommunen og Statens Veivesen gjort det klart at vi hele tiden har vært uenig i den 
foreslåtte rundkjøringen ved nordenden av Kjørbotunnelen.  Eksempler på vellets innspill er presentert på hjemmesiden 
under fanen KDP/Reguleringer. (Tema for åpent møte). 
1.5 Planleggingen for E-18.  I.h.t. det foreslåtte planprogrammet skal det utarbeides en Kommunedelplan i løpet av 
2010/2011 med en påfølgende reguleringsplan i 2012.  Det synes å være enighet blant alle involverte om at E-18 skal 
legges i tunnel under Sandvika med byggestart medio 2014, men ellers er antall og lengde på andre tunneler i Bærum 
usikkert.  (Tema for åpent møte). 
1.6 Utbygging av Kjørbo Vest (Kjørbo Magasinleir). Det som tidligere var annonsert som Kjørbo Allé fikk i sin tid 
ikke den oppslutning som gjorde det lønnsomt å starte opp det planlagte prosjektet.  Det er nå refinansiert og Sandvika 
Boligutvikling KS, som utbygger, og Selvaag Bygg som entreprenør, har allerede startet en ny, vellykket salgsprosess for 
prosjektet, som de nå har valgt å kalle Kjørbo Vest.  Vellets kommentarer til den godkjente reguleringsplanen finner du 
på vellets hjemmeside.  Første byggetrinn er planlagt igangsatt våren 2010. Vellet ønsker tiltaket velkomment, og regner 
med at kommunen har planene klare for å håndtere trafikkproblemene som vil oppstå i Jongsåsveien! 

1.7 OBOS og Eiendomspar i Bjørnegårdsvingen. Vi noterer med interesse at det forberedende arbeid med en 
reguleringsplan for bygging av leilighetsblokker i Bjørnegårdsvingen allerede er igangsatt.  Vellet ønsker også dette pros-
jektet velkomment.  En by i vekst må ha innbyggere! Da er det også håp om at den nedrustete, lite tiltrekkende porten og 
broen i Bjørnegårdsvingen endelig vil bli oppgradert. 
1.8 Solbergveien 20. Vellet har deltatt i kommunikasjonen mellom naboer og arkitekt ifm utarbeiding av regulerings-
plan for den planlagte bygging av 3 stk. 4 etasjers ”blokker” med til sammen 11 enheter. 
1.9 Evje skole, Stanga og Evjebakken.  Klasseromsbygget er revet og et nytt, større og moderne klasseromsbygg 
reiser seg i dets sted.  Det gamle ærverdige bygget blir rehabilitert og det hele skal etter planen stå ferdig til første 
skoledag den 7. april 2010.  Vellet har vært involvert ifm trafikken til og fra barnehavene innerst i Stanga.  Vi håper at 
trafikkavlastningen i Stanga blir løst ifm en pågående reguleringsplan for utvidelse/påbygging av Bærum sykehus.  

1.10  Tetra Nødnettmast på Skattens Hus.  Sameiet Agneslund IV og vellets protester mot installasjonen er endelig 
avvist av Fylkesmannen i Akershus. 
1.11  Installasjon av Mobilnett. Vellet har deltatt i møter med kommunen vedr. manglende informasjon om installasjon 
av mobilnett innen vellets område. Det skyldes at master under 2m er fritatt varsling, en størrelse som er mest vanlig i 
Sandvika.  Det er kun master over 5 m som krever søknad inkl. nabovarsel, og disse har vi ikke mange av. 

2. Vellets deltakelse i Sandvikaorienterte selskap og komiteer og deres arrangementer 
2.1 17. mai arrangementet.  Som tidligere år er vellet medansvarlig for 17. mai arrangementet i Sandvika i det vi er 
medlem av arbeidsgruppen, har ansvaret for flaggheising på Sandvikabroen og hornmusikk under morgenseremonien og 
tale for dagen under ettermiddagens kulturarrangement.   
2.2 Foreningen Sandvika Byfest.  Byfesten 2009 blir av mange omtalt som den mest vellykkete til nå! Vel verdig 
byens 5-års jubileum! Det er naturlig for redaktøren å utnevne Olabilløpet som Byfestens absolutte høydepunkt, ikke 
minst fordi vellet selv, i samarbeide med KNA, var ansvarlig for planlegging og gjennomføring. Mer informasjon og 
bilder fra de forskjellige arrangementer finner du på vellets Hjemmeside og www.sandvikabyfest.no. 
2.3 Foreningen Julemarked i Sandvika.  For fjerde år på rad deltok vellet i arrangementet av Julemarkedet i 
Sandvika.  Vellet hadde ikke bod i 2009 heller, men bisto kommunen med å arrangere dens Fairtrade bod.  På tross av 
mildt og vått høstvær, er vel konklusjonen at markedet også i år var meget vellykket.   
2.4 Fairtrade.  Vellets styreleder har deltatt i kommunens arbeid med å oppfylle de krav og forutsetninger som gjelder 
for å kunne registrere seg som en Fairtrade kommune.  Disse krav og forutsetninger ble oppfylt i løpet av 2008.  Under 
Byfesten 2009 ble kommunens status som registrert Fairtrade kommune bekreftet av Fairtrade Norge, som overrakte 
ordfører Reinsfelt dets diplom.   

2.5 Ren By - Sandvika.  Vellet har i flere år vært en aktiv deltaker i arbeidsgruppen som har som hovedoppgave å tilse 
at Sandvika presenterer seg som en ren og trivelig by gjennom hele året.  I 2009 ble Vårkosten, men ikke Høstkosten, 
arrangert med vellet som aktiv planlegger og deltaker.  Hovedårsaken til at Høstkosten ikke ble gjennomført i 2009 er 
vanskeligheter med å skaffe tilstrekkelig, frivillig deltakelse.  
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2.6 Andre medlemskap.  Vellet er medlem i Bærum Velforbund, Norges Velforbund, Asker og Bærum Trafikksikker-
hetsforening og Bærum Natur- og Friluftsråd. 
 

2.7 Samarbeid med andre. Vellet har i sitt arbeid selvsagt vært avhengig av et godt samarbeid med andre.  Ingen 
nevnt, ingen glemt heter det, men allikevel bør nevnes kultursjef Trine Bendixen og hennes medarbeidere Camilla 
Sollerud og Ina Skarpodde, plansjef Arthur Wøhni og spesialrådgiver Ellef Ruud fra planavdelingen, politiker Anne Gerd 
Steffensen, og sist men ikke minst Bjørn Frodahl, Eivind Kjerstad og Mette Rambøl fra Bærum Næringsråd. 

3. Andre tiltak i vellets regi 
3.1 Velavisen Ditt Vel.  I 2009 ble det gitt ut fire utgaver, alle i et opplag i underkant av 4 000 eksemplarer.  Disse ble 
fordelt til alle beboere i vellets område, enten de er medlemmer eller ikke. Vellets styremedlemmer har stått for 
kostnadsfri fordeling av Ditt Vel for å redusere portokostnadene til et minimum.  Vi har ikke vært flinke til å skaffe 
annonser, slik at annonseinntektene i år ikke har dekket trykke- og portokostnadene. 
 

3.2 Vellets Hjemmeside..  Vi regner med at vi i 2010 etter hvert vil få flere medlemmer med tilgang på internett, og at 
vellets hjemmeside dermed vil bli en viktigere og viktigere informasjonskilde for vellets medlemmer! (6 500 besøk i løpet 
av 2009 er registrert!). I 2009 har vi fått et nytt hjemmsideformat og adresse, (www.sandvikavel.net), som har forenklet 
arbeidet med vedlikehold og oppdatering.  Her ligger en mulighet for leserne å kontakte hjemmesidens redaksjon med 
meninger, forslag og andre ting en måtte ha på hjertet.  Styret ser på hjemmesiden som et potensielt bedre kontaktmedium 
enn Ditt Vel.  Her finner du også all informasjon om vellets styremedlemmer og andre veldetaljer. 
 

3.3 Brambani-minnesmerke.   I november 2007 ble det innsendt forslag til kommunen fra vellet, Sandvika Byutvik-
ling og familien Brambani om et minnesmerke i Sandvika over industrigründeren Donato Gaspare Brambani, som hadde 
sitt virke i Sandvika på 1800-tallet og som bl.a. regnes som stifter av Sandvika Vel.  I kommunen er det forberedt en sak 
om dette. Men så langt har andre prosjekter fått prioritet. Vellet mener at en Brambani-statue må byen ha og at med litt 
tålmodighet skal vi nok få kommunen med på det.  
 

3.3 Forum 60+.  Tiltaket har vært en suksess siden starten.  Vellet foreslo 60+ komiteen til Frivillighetsprisen for 2009, 
men den ble ikke valgt.  Et meget interessant program for våren 2010 foreligger allerede; detaljene finnes på vellets 
hjemmeside.  
 

3.4 Våraksjonen 2009.  Den tradisjonelle kvistinnsamling ble gjennomført i uke 17, tilsynelatende uten problemer.  
Tilsvarende innsamling er allerede bestilt for våren 2010.  Detaljer vil bli gjort kjent i Ditt Vel nr. 2 -10.  
 

3.5 Sandkasser.   Inspeksjon, reparasjon og påfylling har vært gjennomført etter behov. 
 

3.6 Skrotinnsamling. Rett før jul arrangerte vellet, i samarbeid med Bærum Velforbund, en tilsynelatende vellykket 
skrotinnsamling utført av Bærumsfirmaet Renova.  Om dette blir et årlig arrangement er enda ikke bestemt. Synspunkter 
inviteres! 
 

3.7 Løkkehaven.  Den rapporterte, mislykkede fundamenteringen av en av de nyinstallerte benkene ble rettet opp våren 
2009 til alle brukeres tilfredshet. 
 

3.8 Furuholmen. Oppgjøret for vårt salg av Furuholmen til Bærum Kommune i 2008 ble mottatt tidlig 2009. 
 

3.9 Gang- og sykkelvei fra Bjørnegårdsvingen til Eyvind Lyches vei.  Tross gjentatte forsikringer fra 
Eiendomsspar ble ikke broen pusset opp i løpet av 2009.  Vellet håper at noe vil bli gjort ifm regulering av 
Eiendomsspar/OBOS tomt i angjeldende område i løpet av 2010. (se pkt. 1.7 ovenfor). 
 

3.11  Seniorsenter i Sandvika. Kommunebudsjettet har nå fått anvist midler til et aktivitetssenter for eldre i 
Sandvika. Vellet og andre organisasjoner vil bli trukket inn i planleggingen, som nok vil gå over noen år. 

 
4 Foreningen Sandvika Vel 

 

4.1 Medlemstall.  Alle som bor innenfor Sandvika Vels område er i prinsippet medlemmer.  I 2009 ble det registrert 200 
betalende enkelthusstander, 10 tilsluttede boligfellesskap og 150 firmamedlemmer i vellet. I tillegg kommer alle 
næringsdrivende som er tilknyttet Sandvika Storsenter.  Det refereres for øvrig til gjennomgang av regnskapet. 
 

4.2 Styret har bestått av Bjørn Lunøe, styreleder, Hjalmar Aass, regnskap og sekretærtjenester, Else Bakke, Gro 
Wamstad og Rolf Aase, styremedlemmer.  Else Marie Remen ble valgt som styremedlem, men trakk seg etter kort tid av 
personlige grunner. Walter Hoffmann og Richard Eastgate ble valgt som varamedlemmer.  Enkelte boligsameier deltar i 
de fleste styremøter med utpekte observatører. 
 

4.3 Revisorer har vært Leif K Lie med Per Schau som reserve. 
 

4.4 Valgkomité.  Årets valgkomité har bestått av Thorbjørn Holum, Else Marie Bratsberg og Sigmund Gaaren. 


