
 

     Informasjonsavis for beboere og        Nr. 1 

     næringsdrivende i Sandvika               2011 

                                              
 

Sandvika Vel innkaller til Årsmøte tirsdag 8. mars 2011, kl. 18.30  
Sted: Sandvika Videregående Skole. 
(Det refereres for øvrig til annonse i Bæringen 3. februar 2011) 

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 underskrive protokollen sammen med møteleder 

 Styrets årsberetning 

 Regnskap og revisors beretning 

 Fastsettelse av budsjett og kontingent for kommende periode  

 Revisjon av vedtektene (Styrets forslag finnes på vellets hjemmeside)  

 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 planer for et 

senior- og aktivitetssenter i Sandvika. Viseordfører og leder av kommunens sektorutvalg bistand og omsorg, 

Lisbeth Hammer Krog, vil delta.  Det åpne møtet vil starte etter årsmøtet, d.v.s. kl. 19.30 – 21.30.  NB! 

Styrets Årsberetning for 2010 

1. Foreningen Sandvika Vel 
 

1.1 Medlemstall.  Alle som bor innenfor Sandvika Vels område er i prinsippet medlemmer.  I 2010 ble det 

registrert 191 betalende enkelthusstander, 11 tilsluttede boligsameier med til sammen 771 husstander.  

Endelig har vi 119 firmamedlemmer i vellet. I tillegg kommer alle næringsdrivende som er tilknyttet 

Sandvika Storsenter. 
 

1.2 Styret har bestått av Bjørn Lunøe, styreleder, Hjalmar Aass, regnskap og sekretærtjenester, Else 

Bakke, Carl Johan Hustad, Torill Tysnes og Rolf Aase, styremedlemmer. Richard Eastgate og Marit 

Sigurdsen ble valgt som varamedlemmer.  Enkelte boligsameier deltar i de fleste styremøter med sine 

utpekte observatører. 
 

1.3 Revisorer har vært Leif K Lie. 
 

1.4 Valgkomité.  Årets valgkomité består av Else Marie Bratsberg og Thorbjørn Holum. 
 

1.5 Vellets e-postadresse. Vellets styre har besluttet å skaffe seg en e-postadresse som er 

personuavhengig.  Den nye e-postadressen blir sandvikavel@gmail.com. Den vil gjelde fra datoen for 

årsmøtet.  
 

1.6 Styremøter. Vellet har hatt 8 styremøter i 2010 i tillegg til flere uformelle internettrelaterte møter. 

 

 

 

mailto:sandvikavel@gmail.com


2. Kommuneplaner, Reguleringsplaner og lignende 

Vellet har i 2010 deltatt i møter, seminarer og diskusjonsgrupper og gitt formelle uttalelser i relevante 

høringer.  De viktigste enkeltsaker er presentert nedenfor.  For høringsuttalelser, se vellets hjemmeside: 

www.sandvikavel.net.  

 

I 2011 vil vellet ha spesiell fokus på følgende saker:  
 

i) Reguleringsarbeidet for E-16, hvor vi arbeider for å unngå den planlagte rundkjøringen ved utløpet av 

Kjørbotunnelen;  
 

ii) Videreutvikling av planene for bygging av E 18 i tunnel under Sandvika; 
 

iii) Utviklingen av Sandvika Sentrum og da med spesiell fokus på videreføringen av byggeplanene for 

parkering under Rådhusparken og de varslede planer knyttet til ”Gågateområdet” og en tilhørende, varslet 

gatebruksplan; 
 

iv) Det planleggingsarbeidet 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 Kolsås-

banen;   
 

v) Opprettelsen av et aktivitetssenter i Sandvika med tilfredsstillende seniorfasiliteter, hvor vellet håper 

på å få delta med kommunen i et nært planleggingssamarbeid; 
 

vi) Reguleringsplanen for Sandviksveien 147; 
 

vii) Reguleringsplanen for Elias Smiths vei; 
 

viii) Oppfølging av utbyggingen av Tursti langs Engervannet.  Kampen for å unngå stien ble dessverre tapt; 
 

ix) Trafikkproblematikken i Jonsgåsveien; 
 

x) Den videre planlegging av elvepromenaden fra Rigmorbrygga til Løkkehaven; 
 

xi) Arbeidet med å finne en løsning på trafikkproblemene ved Evje skole, Evjebakken og Stanga; 

Oppdaterte informasjon om fremdrift/status på ovenstående saker og vellets involvering er å finne på vellets 

hjemmesider. 

 

3. Vellets deltakelse i foreninger og komiteer og deres arrangementer 

3.1 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 hornmusikk under morgenseremonien og tale for dagen 

under ettermiddagens kulturarrangement. Vellet har dessuten påtatt seg flaggheising på Sandvika Bro (eller 

Rådhusbroen) om morgenen og berging av flaggene om kvelden. 
 

3.2 Foreningen Sandvika Byfest. Byfesten 2010 ble arrangert for 6. året på rad med vellet som deltaker i 

arrangementkomiteen.  Som i fjor var vellet, i samarbeide med KNA, ansvarlig for planlegging og gjen-

nomføring av Olabilløpet.  
 

3.3 Foreningen Julemarked Sandvika. For femte år på rad deltok vellet i arrangementet av Julemarkedet 

i Sandvika. 

3.4 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 2010 hadde 

vellet, i samarbeid med Sentrumsforeningen, ansvaret for gjennomføringen av årets Vårkost.  
 

3.5 Byutviklingsseminar.  Vellet har deltatt i planleggingen av det årlige byutviklingsseminaret, som for 

2010, av forskjellige årsaker, er utsatt til første kvartal 2011. 
 

3.6 Vellenes Fellesorganisasjon (VFO). Det tidligere Norges Velforbund har gått konkurs og en ny 

organisasjon, Vellenes Fellesorganisasjon er dannet i dets sted.  Vellet har meldt seg inn i VFO, da en har 

vurdert fordelene større enn eventuelle ulemper. Den nye leder for VFO er Bærum Velforbunds mangeårige 

leder, Erik Sennesvik. 
 

3.7 Andre medlemskap. Vellet er også medlem i Bærum Velforbund, Asker og Bærum Trafikksikkerhets-

forening og Bærum Natur- og Friluftsråd.   
 

http://www.sandvikavel.net/


3.8 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 Kristin Bjelke, leder for kommunens avdeling 

for Kultur og samarbeid og alle hennes driftige medarbeidere, plansjef Arthur Wøhni og spesialrådgiver 

Ellef Ruud fra planavdelingen, politiker Anne Gerd Steffensen, og sist men ikke minst Bærum Kulturråds 

Harriet Carlin (Byfest general) og Ane Maria Haug Mjaaseth fra Bærum Næringsråd (Julemarked general). 

4. Andre tiltak i vellets regi 

4.1 Velavisen Ditt Vel.  Fire nummer, 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. 
 

4.1. Vellets hjemmeside (www.sandvikavel.net)..  Vi regner med at vi i 2011 etter hvert vil få flere 

medlemmer med tilgang på internett, og at vellets hjemmeside derfor vil bli en viktigere og viktigere 

informasjonskilde for vellets medlemmer! (ca. 17 000 besøk er notert siden registreringen begynte våren 

2009).  Vellet søker å holde hjemmesiden oppdatert når det gjelder utviklingen av de saker som vellet er 

opptatt av. Her kan du presentere synspunkter og forslag til vellets styre.   
 

4.2. Facebook. I et forsøk på komme i bedre kontakt med yngre generasjoner, har vellet registrert seg i 

Facebook. Det er for tidlig å kunne si noe om tiltaket vil være vellykket eller ikke.  Alle våre medlemmer 

oppfordres til å gjøre det de kan for at vellet skal få så mange ”venner” som mulig. 
 

4.3. Minnesmerke over Sandvikas store industrigründer Donato Gaspare Brambani, også stifter av 

Selskabet til Sandvikens Vel.  Vi vil fortsette vårt arbeid for å få kommunen med på reising av det foreslåtte 

minnesmerket. 
 

4.5 Forum 60+.  Tiltaket har vært en suksess siden starten.  Vellet har to frivillige representanter som 

deltar i planlegging og gjennomføring av Forumets arrangementer.  Et meget interessant program for våren 

2011 foreligger allerede; detaljene finnes på vellets hjemmeside og/eller på www.forum60pluss.no. 
 

4.6 Våraksjonen 2010.  Den tradisjonelle kvistinnsamling ble gjennomført i uke 18, tilsynelatende uten 

problemer.  Tilsvarende innsamling er allerede bestilt for våren 2011.  Detaljer vil bli gjort kjent i Ditt Vel 

nr. 2 -11.  
 

4.7 Sandkasser.  Inspeksjon og påfylling ble gjennomført i desember. 
 

4.8 Skrotinnsamling.   Rett før jul arrangerte vellet, i samarbeid Bærumsfirmaet Renova, en tilsynelatende 

vellykket skrotinnsamling.  Om dette blir et årlig arrangement er enda ikke bestemt. Synspunkter inviteres! 
 

4.9 Plakattavler i Sandvika. Vellet har ansvaret for å holde en viss orden på plakattavlen på Otto 

Sverdrups plass.  Erfaringen derfra er at det er et stort behov for flere tavler og vellet har lansert et forslag til 

kommunen.  Dette ble fulgt opp på Ren By møtet 15 februar i år. 

 

 

Bli medlem av vellet 
Vi både ønsker deg og trenger deg som medlem i 

Vellet, ikke bare fordi du kan bidra økonomisk 

med den beskjedne kontingenten, men også fordi 

dine meninger og oppfatninger vil være verdifullt 

innspill til Vellets arbeid. Du kan melde din 

interesse ved å sende en e-pøst til sandvika-

vel@eunet.no eller ved å henvende deg til 

Sandvika Vel, Postboks 32, 1300 Sandvika. Du 

kan også ta kontakt via vellets hjemmeside. Giro 

vil bli tilsendt. Vi har tre medlemskategorier: 

Individuelt medlemskap; Kollektivt medlemskap 

og Bedriftsmedlem. Boligselskaper i vellets 

område kan tegne kollektivmedlemskap. Boligs-

elskaper har anledning til å utnevne en observa- 

tør til å delta i styremøtene.  Ditt medlemskap er verdifullt. Det betyr støtte til vellets arbeid. For mange betyr det 

dessuten deltagelse i vellets mangeartede aktiviteter. Og vil du være med i styrets arbeid, er det fint.  

http://www.sandvikavel.net/
http://www.forum60pluss.no/
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5 Årsregnskapet 2010 
 

5.1 Økonomisk bidrag. Vellet har i 2010 bidratt med kr 15 000 til drift av Miljøpatruljen i regi av Frelsesarmeen, 

og med kr 12 500 til finansiering av driften av Julemarkedets fortellertelt. 

5.2 Regnskapet for 2010 som er gjort opp med kr 152 360 i kontingentinntekter, kr 160 356 totalt og et overskudd 

på kr 23.266, godt i overensstemmelse med budsjettets estimat kr 16.000, 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. Vellet har ingen ansatte og forurenser ikke det ytre miljø. 

I regnskapet er det tatt høyde for at trykkeriet, som gjennomgikk en reorganisering i årets løp, vil be om å få betalt 

også for Ditt Vel nr 1 for 2010. Den regningen er ennå ikke mottatt. Det er videre utgiftsført og avsatt kr 25 000 til 

mulige kostnader forbundet med å få realisert et minnesmerke over Donato Gaspare Brambani, Sandvikas store 

industrigründer og vellets stifter (29. juni 1896), i tillegg til et tilsvarende beløp fra formuen slik at samlet avsetning i 

2010 ble kr 50 000 slik fjorårets årsmøte ønsket det. Når alt dette har vært mulig, skyldes det i hovedsak at praktisk all 

distribusjon av Ditt Vel, kontingentinnkalling og annet informasjonsmateriell ble utført frivillig (det betyr ubetalt) av 

styrets medlemmer. 
 

Regnskapet for jubileumsboken 2006 er vist separat som en detalj i balansekontoen.  Restopplaget er nå 1 201, full-

stendig nedskrevet i 2010 (som planlagt) etter 5 år, og bokkonto viser kr 33 122.  I 2010 ble det solgt 5 eksemplarer. 

Styret venter ikke videre salg av betydning, og tenker at bøkene kan benyttes til representative formål i fremtiden. 
 

Styrets budsjettforslag for 2011 vil bli fremlagt i årsmøtet med kontingent kr 175 per selvstendig husstand, kr 100 i 

sameier og borettslag samt kr 300,- for bedrifters støttemedlemskap. Styret har ansett det hensiktsmessig å justere 

kontingenten etter mer enn 5 år uten forandring. Mulige overskudd gir vellet handlingsrom. Frivillige avisbud er heller 

ikke noen selvfølgelighet i lengden. 
 

 


