
 

     Informasjonsavis for beboere og        Nr. 1 

     næringsdrivende i Sandvika               2012 

                                              
 

Sandvika Vel innkaller til Årsmøte tirsdag 13. mars 2012, kl. 18.00  
Sted: Kommunegårdens store hall – møterom inn til høyre 
(Se også annonse i Bæringen 15. februar 2012) 

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  

 Innkomne forslag  

 Valg av styre og styrets leder 

 Valg av valgkomité 

 Valg av revisor 
  

Sykehus og sykestell – hvordan blir det? 
Etter årsmøtet inviteres alle interesserte til et åpent møte om den usikre sykehusordningen, og om 

kommunens nye rolle i helsestellet. Sykehus-temaet vil bli introdusert av John Kjekshus som leder 

foreningen Venner av Bærum Sykehus. Supplerende informasjon om samordningsreformen vil bli gitt 

av en representant for Bærum kommune.  

Det åpne møtet vil starte straks årsmøtet er avsluttet, d.v.s. kl.19.00.    Slutt kl 21.00 

Styrets Årsberetning for 2011 
1. Foreningen Sandvika Vel 
1.1 Medlemstall. Alle som bor innenfor Sandvika Vels område er i prinsippet medlemmer.  I 2011 ble det 

registrert 179 betalende enkelthusstander. I tillegg kommer 10 tilsluttede boligsameier med tilsammen 674 husstander.  

Endelig har vi 99 firmamedlemmer i vellet. I tillegg kommer alle næringsdrivende i Sandvika Storsenter.  

Det refereres for øvrig til gjennomgang av regnskapet og til kapittel 5. Medlemskap i Sandvika Vel, side 3. 
 

1.2 Styret består av Torill Tysnes, styreleder, Hjalmar Aass, regnskap og sekretærtjenester, Else Bakke, Carl Johan 

Hustad, Bjørn Lunøe og Per Øien, styremedlemmer.  Marit Sigurdsen og Richard Eastgate er varamedlemmer.  De til-

sluttede boligsameiene deltar i styrets arbeid med sine utpekte representanter. 
 

1.3 Revisor er Ingrid Sørum, med Leif K Lie som reserve. 
 

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

1.5 Styremøter. Styret har hatt 9 styremøter i 2011.  I tillegg har det vært avholdt flere e-post-møter. 

2. Kommuneplaner, Reguleringsplaner og lignende.   
Vellet har i 2011 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 forventes at de saker som er presentert nedenfor vil stå på vellets prioriterte saksliste også for 2012. 
 

2.1 Prøveprosjekt – Bilkjøring i Rådmann Halmrasts vei.  Etter mye frem og tilbake ble prøveprosjektet 

prinsipielt godkjent av Kommunestyret i desember 2011. Vellets høringsnotat finner du på vellets hjemmeside. Vellet 

stiller i sitt høringsnotat en del kritiske spørsmål til det foreslåtte prosjektet i det vi etterlyste realismen i prosjektet og 

målbare, realistiske kriterier/indikatorer på suksess eller ikke.  
 

http://www.sandvikavel.net/


2.2 E-18 – det stadig tilbakevendende tema. Statens Veivesen har invitert de relevante vellene til et samarbeid og 

Bærum Velforbund har etablert tre kontaktgrupper hvor Sandvika Vel deltar i den såkalte Gruppe Vest, hvor vi også 

finner følgende nabovel: Øvre Slependen, Tanum, Jongsåsen, Blommenholm og Engerjordet.  Vi synes å ha lykkes 

med vårt hovedmål: E-18 i tunnel under Sandvika og vekk med Monsterbroen!  Mon tro om ikke det store fremtidige 

problem ligger i den politiske beslutningsprosessen knyttet til finansieringen gjennom Oslopakke 3!? Hjemmesiden vil 

følge utviklingen nøye. 
 

2.3 E-16. Vi har fått aksept for vårt forslag om å legge E-16 i tunnel fra Kjørborundkjøringen til Bærumsveien! 
 

2.4 Områderegulering av Sandvika Sentrum. Den 15. oktober sendte kommunen ut til høring ”Forslag til 

Planprogram” med høringsfrist 1.01.2012.  Forslaget er lagt ut på kommunens hjemmeside. Vellet er generelt positiv 

til forslaget og har levert en høringsuttalelse som du finner på hjemmesiden. 
 

2.5 Jernbanestasjonen - trafikkterminalen. Vi ser det som uhyre viktig at arbeidet med terminalen blir sett i 

sammenheng med reguleringen av Sandvika Sentrum, noe ovenfor nevnte forslag til planprogram har tatt hensyn til.  
 

2.6 Elias Smiths vei.  I kommunestyrets møte 7. desember ble planen enstemmig vedtatt. Planen kan du finne på 

kommunens hjemmeside under ”Ny bydel i Sandvika”.  
 

2.7 Jongsåsveien.  Vi har vært særlig opptatt av å kunne lette Kjørbokollens utkjøring i veien, spesielt i rushtid og 

salgsperioder på Storsenteret. Etter flere møter med kommunens avdelinger Plan og Vei og Trafikk har vellet fått gjen-

nomslag for sitt forslag om å etablere to kjørefelt fra ny rundkjøring i Jongsåsveien/ Brodtkorbsgt ned mot rund-

kjøringen ved innkjøringen til tunnelen under Kjørbokollen. Dette vil bety at de som kommer fra Jongsåsveien og skal 

inn i Kjørbotunnelen ikke behøver å stå i kø med dem som skal inn i rundkjøringen mot Storsenteret. 
 

2.8 OBOS og Eiendomsspar i Bjørnegårdsvingen. Det forventes at forslag til reguleringsplan for området vil 

foreligge tidlig i 2012.  Vellet har deltatt i innledende samtaler om plandetaljer. Tross gjentatte oppfordringer til 

utbygger om oppussing av bro og inngangsparti har dette ikke skjedd. Vellet vil forfølge saken ifm. kommende 

reguleringsplan. 
 

2.9 Tursti langs Engervannet. I flere utgaver av Ditt Vel har vi redegjort for vår kamp mot denne stien, men våre 

protester har ikke blitt hørt.  Derimot har vi en iherdig/standhaftig nabo på Blommenholm som har lykkes i å få 

Fylkesmannens oppmerksomhet på saken.  Utfallet er i skrivende øyeblikk ikke kjent. 

3. Andre tiltak i vellets regi 
3.1 Velavisen Ditt vel.  Velavisen ble i 2011 produsert i 4 utgaver, alle i underkant av 4000 eksemplarer.  Disse 

ble distribuert av styrets medlemmer til alle beboere og næringsdrivende i vellets område, enten de er medlemmer eller 

ikke.  Unntaket har vært noen boligbyggelag i Hamangområdet, hvor vi ikke har hatt den nødvendige distribusjons-

kapasitet.  I 2012 vil vi søke å finne en løsning på dette problemet. 
 

3.2 Vellets Hjemmeside (www.sandvikavel.net). Vi har hatt det samme formatet siden starten i 2009.  Vi 

noterer at vi siden starten har registrert 32 000 besøk ved utgangen av 2011.  Styret er fremdeles av den oppfatning at 

vi 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!  Her ligger også en mulighet for leserne å kontakte hjemmesidens 

redaksjon med meninger, forslag og andre ting en måtte ha på hjertet.   
 

3.3 Aktivitets- Seniorsenter. Det siste året har vellet deltatt i aktivt samarbeid med kommunen når det gjelder 

planlegging av etableringen av et aktivitetssenter i Sandvika, i første omgang primært for seniorer. Vellet ønsker å 

finne måter å engasjere/involvere Sandvikas ungdomsmiljø. 
 

3.4 Verneverdige/historiske bygninger. Vellet har i samarbeid med kommunen identifisert tre verneverdige 

bygg: Garver Swanes hus (Løkketangen 1); A/S Sandvika Mek. Verksted (Willy Greiners vei 22) og Vestre Bærum 

Prestegård (Evjebakken 23). De to første er behørig skiltet (som beskrevet i Ditt Vel 4.11). Prestegården forventes 

skiltet våren 2012.  
 

3.5 Minnesmerke over Donato Gaspare (Caspar) Brambani. (1834-1906). Vellet har diskutert med repre-

sentanter fra næringslivet i Sandvika om en felles henvendelse til kommunen for opprettelsen av et minnesmerke over 

far til Sandvika by og Sandvika vel. 
 

3.6 Våraksjonen 2011. Den tradisjonelle kvistinnsamlingen ble foretatt uke 18 som planlagt, tilsynelatende uten 

problemer.  Detaljer for aksjonen 2012 vil bli gjort kjent i Ditt Vel 2.12. 
 

3.7 Vestre Viken helseforetak og Bærum Sykehus. Vellet stilte seg bak høringsuttalelsen til Venner av Bærum 

Sykehus vedr. Vestre Vikens disponeringer og nedprioritering av Bærum Sykehus fremtidige funksjoner. 
 

3.8 Blommenholm Vel fylte 100år i 2011. Vellet var representert under Blommenholm vels 100års jubileum. 
 

 

 

https://www.baerum.kommune.no/Sandvika-sentrum-omraderegulering/
http://www.sandvikavel.net/


4. Vellets deltakelse i foreninger og komiteer og deres arrangementer 
4.1 Forum 60+. Suksessen forutsetter med to av vellets medlemmer i arrangementkomiteen. Et meget interessant 

program for første halvår 2012 foreligger.  www.forum60pluss.com 

4.2 Byorganisering. Rådmannen har tatt initiativet til å danne en byorganisasjon hvis arbeidsmandat er å definere 

en organisasjon med formål å vitalisere innovasjons- og rekreasjonsbyen Sandvika.  Vellet har deltatt i den innledende 

planleggingen.  Det forventes at organisasjonen blir etablert i løpet av første halvår 2012. 
 

4.3 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.  Også i 2011 ble Vårkosten arrangert 

med vellet som aktiv planlegger og deltaker.   
 

4.4 17. mai arrangementet. Tradisjonen tro var vellet også i år aktivt deltakende i planleggingen og gjen-

nomføringen av byens 17. mai arrangement 
 

4.5 Foreningen Sandvika Byfest. Byfesten for 2011 ble gjennomført med stor suksess. Et av styrets medlemmer 

var også i år Olabilgeneral.  Olabilløpet ble gjennomført på tross av skybrudd og begrenset deltakelse; det siste nettopp 

på grunn av været. www.Sandvikabyfest.no.  
 

4.6 Foreningen Julemarked i Sandvika. Som tidligere deltok vellet i planleggingen av årets julemarked og var 

aktivt deltakende i samarbeid med Sentrumsforeningen om åpningen av Julegaten i Sandvika.  Bilder fra åpningen og 

markedet finner du på vellets hjemmeside. Vellet sponset markedets fortellertelt. 
 

4.7 Andre medlemskap. Vellet er medlem i Bærum Velforbund, Vellenes Fellesorganisasjon, Asker og Bærum 

Trafikksikkerhetsforening og Bærum Natur- og Friluftsråd. 
 

4.8 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 vårt meget gode samarbeid med kommunens 

Kulturadministrasjon, Vei og Trafikk og ikke minst plansjef Arthur Wøhni og spesialrådgiver Ellef Ruud fra 

planavdelingen.   
 

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

5. Medlemskap i Sandvika Vel 
Vi både ønsker deg og trenger deg som medlem i vellet, enten det 

er som individuell, kollektiv eller bedriftsmedlem.  Dette er ikke 

bare fordi det vil bidra økonomisk med den beskjedne 

kontingenten, men også fordi forskjellige meninger og oppfatninger 

vil bety verdifulle innspill til vellets arbeid. Alle bosatt eller med 

virke i vellets område er automatisk medlem av vellet, enten det 

betales medlemskontingent eller ikke. Vi har flere borettslag og 

boligsameier som betalende medlemmer, men vi skulle gjerne ha 

flere.  Vi ser for eksempel at vi ikke har noen slike medlemmer fra 

hele Hamangområdet. Vi mener at boligsameiene er viktige for 

vellets arbeid og for sameienes beboere. Det gir vellet større tyngde 

overfor kommunen når det har innmeldte sameier og borettslag bak 

seg når vellet ønsker å bli hørt i en viktig sak.  Representanter fra 

sameier og borettslag som er medlemmer er valgbare som styre-

medlemmer og får delta i vellets styremøter. Se for øvrig velletes 

hjemmeside, fanen Medlemssaker. 

 

                                                       

 

 
 

Kunst i Bærums rådhus – omvisning for medlemmer av Sandvika Vel 
Torsdag 29.mars kl 1800 vil Lars Hvardal ta oss igjennom rådhusets fine samling av Bærum-kunst. 

Omvisningen tar ca 1 ½ time. Fremmøte (presis kl 1800) foran rådhusets hovedinngang under klokketårnet. 

Gratis – ingen påmelding. 
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Ditt Vel er Sandvika Vels informasjonsavis, med Vellet som ansvarlig utgiver. Opplag 3 750 eksemplarer.   

Redaktør: Styret;  Postadresse: Postboks 32, 1300 Sandvika;  

e-postadresse:  sandvika-vel@eunet.no / sandvikavel@gmail.com;  Hjemmeside:  www.sandvikavel.net  

6. Årsregnskapet 2011 

6.1 Økonomisk bidrag. Vellet bidro i 2011 med kr 15.000 til drift av Frelsesarmeens miljøpatrulje og med kr 15.000 til 

Julemarkedets fortellertelt  

6.2 Regnskapet for 2011 er gjort opp med kr 166.035 i kontingentinntekter – kr 183.333 totalt, og et regnskapsmessig 

overskudd kr 49.252. Avvik fra budsjettet kan forklares dels med at noen utgifter er forskjøvet og dels med at mye skjer på 

frivillig basis.  

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. Vellet har ingen ansatte, og forurenser ikke det ytre miljø. 

I likhet med forrige år har styret utgiftsført og avsatt kr 25.000 til dekning av mulige kostnader til et fremtidig minnesmerke over 

Donato Gaspare Brambani, vellets stifter og Sandvikas store industrigründer. Samtidig er kr 25.000 overført fra bokkonto, slik at 

Brambani-kontoen nå til sammen lyder på kr 100.000 slik årsmøtet bestemte i 2011.  

Bokkonto (regnskapet for jubileumsboken 2006) viser etter dette kr 8.772. Den er vist separat som en detalj i balansekonto.  

Restopplaget er nå 1.181 (fullstendig nedskrevet i 2010). I 2011 ble det solgt 6 eksemplarer. Styret venter ikke videre salg av 

betydning. Bøkene benyttes til representative formål. 

Styret ønsker å presisere at vellets gode økonomi for en stor del skyldes at mange kostnader er spart ved styremedlemmers 

frivillige innsats, spesielt til distribusjon av Ditt Vel og kontingent-innkreving, kostnader som ellers hører hjemme i normale 

budsjetter. 
 

Styrets budsjettforslag for 2012 vil bli fremlagt i årsmøtet med uforandret kontingent kr 175 per selvstendig husstand, kr 100 i 

sameier og borettslag samt kr 300 for bedrifters støttemedlemskap. Mulige overskudd styrker vellets evne til å møte overraskelser. 
 

 

mailto:sandvika-vel@eunet.no%20/%20sandvikavel@gmail.com
http://www.sandvika/

