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Kontingenten har vært uendret i mange år og 
den er fortsatt uendret for 2018: kr 175,- 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 nesten 
1500 medlemmer, men ønsker mange flere 
velkommen! Oppfordre gjerne boligsameiet 
ditt til å bli kollektivt medlem. 

Det er bare å betale kr. 175 eller 300 til konto 
1627.18.08988. Da fremmkommer navn og 
adresse og vi registrerer et nytt medlem. På 
forhånd tusen takk!

MEDLEM I SANDVIKA VEL? IKKE MEDLEM? MELD DEG INN

SANDVIKA VEL´S GRUNNLEGGER
Sandvikas industrigründer Caspar Brambani (1834–1906), er hedret 
med minnesmerke i form av en statue på Rådhustorget i Sandvika. 

BRAMBANI VAR 
forretningsmann og 
industrigründer, og 
hans mange virk-
somheter i Sandvika 
i perioden 1870-1905 
bidro mer enn noen 
andre til at Sandvika 
ble et industristed. I 
1896 tok han dess-
uten initiativ til å 
stifte Selskabet til 
Sandvigens Vel og 
var vellets første 
formann. Leder av 
kommunens Bram-
bani-komité, Hjal-
mar Aass, er stolt 
over at Brambani nå 
endelig får heder og 
egen statue. – Bram-
bani var den som
egentlig skapte 
Sandvika. Jeg er glad 
for at han blir bedre 
kjent, sier Aass, som 
på vellets vegne har 
vært selve drivkraften 
til monumentet. 

– Jeg har prøvd å få frem en mann med 
visjoner – slik jeg tror han så ut på høyden av 
sitt virke, sier Ellen Jacobsen om sitt vin-
nerutkast «CDB», som seiret i konkurranse 
med fire andre kunstnere. Ellen Jacobsen 
står blant annet bak «Fabrikkjentene» ved 
Akerselva og skulpturen «Engel i puber-
teten» på Bærums Verk. Denne gang var 
oppdraget å skape en sittende Brambani i 
bronse.

CASPAR Donato Brambani Født i 
Christiania 24. februar 1834. Gift 
med Sophie Malling. Fem barn: 
Peter Oluf Donato, Johannes, 
Peter Tiedemand, Theodora og 
Dagny. En industrigründer med 
mange roller. I 1881 etablerte han 
Sandviken Kalkfabrikk. Tre år 
senere var Kampebraaten Kalk-
fabrik på Jong i gang.

Brambani tjente gode penger og 
kjøpte i 1892 Brønnøya, der han 
også anla en kalkfabrikk. Sønnen 
Johannes førte virksomheten 
videre og spilte en stor rolle i 
bransjen. Brambani etablerte De 
Norske Blikemballagefabrikers 
Forening der han var formann. 
Han døde i desember 1906, og er 
gravlagt på Vor Frelsers gravlund.

Avdukingen fant sted 16. desember 
med ordfører Lisbeth Hammer Krog i 
spissen - assistert av to medlemmer 
av Brambani-familien: Anne Bramba-
ni Jebens og Mia Brambani. På bildet 
sees Anne Jebens og Hjalmar Aass.

ETTER EN SÆRDELES sjelden snørik og “ekte 
gammeldags“ vinter i vårt område, er det nok 
noen som lengter etter vårtegn. Selv i mars er 
det tildels streng kulde og metervis med hvit 
masse, til glede for noen, men kanskje ikke for 
alle. DITT VEL tok seg en tur i Sandvika for å 
speide etter signaler om en ny vår, uten å finne 
så mye. Men vent litt... det er noe i luften, det 
er noe med lyset og det er noe med fuglene 
som faktisk kvitrer om morgenene for tiden. 
En ny årstid er i gjære, noe bildet fra Kadettan-
gen kanskje vitner om. God mars, god påske 
og snaaart er det vår!

MENS VI VENTER 
PÅ VÅREN...

25.000 INNBYGGERE 
I SANDVIKA INNEN 15 ÅR?
I forkant av årsmøtet inviterer Sandvika Vel til medlemsmøte 
onsdag 21. mars kl. 18.00, i Sandvika Seniorsenter.

Som en innledning til årsmøtet, 
er alle medlemmer invitert og 
velkomne til en gjennomgang 
av alt det spennende som skjer
i Sandvika akkurat nå - og i 
årene fremover. Kom og hør 
status vedrørende aktuelle 

prosjekter i Sandvika som Ka-
dettangen, Elvebredden, Elias 
Smiths vei, Andenes-prosjek-
tene, Lakseberget, mm. Hva er 
siste nytt rundt Hamang og In-
dustriveien, og blir det ny skole 
på Bjørnegård? Møt opp og hør 

prosjektdirektør Johan Stef-
fensen og seniorarkitekt Kari 
Stuvøy Hjermann fra kommunen 
lede oss gjennom en times 
spennende og høyaktuell 
utredning om planene i Sand-
vika. Vel møtt!

Hva skjer i 
Sandvika?

Møt opp og hør 
om planene

for byen!

OVERSKUDDMASSER 
I BÆRUM

NY E16 I TUNNEL gjennom 
Bærum ga oss en stor ut-
videlse av Kadettangen. 
Kommun en fikk stein masser 
så godt som gratis  og Stat-
ens veivesen fikk løst en 
ellers ganske kostbar opp-
gave. Den måten å håndtere 
oppgaven på, var vellykket, 
mener vi, og sikkert de fleste 
andre også. Men på dette 
feltet står utford ringene 
i kø. Ringeriksbanen og 
E18 melder seg snart med 
sprengstein. I Bærum må vi 
dispo nere mer stein enn vi har 
umiddelbart behov for. Lier 
og Drammen tar gjerne imot. 
De har ikke nok. Men det er 
langt dit (og dyrt). Rådmann-
en har derfor forsøkt å tenke 
igjen nom saken. Den ble lagt 
frem til drøftelse i MIK (Hov-
edutvalg for miljø, idrett og 
kultur) den 12. oktober 2017.
 
På dette forberedende stadiet 
ber MIK om fort satte utred-
ninger. Et deponi i Avtjerna-
sammen heng har vært 
drøftet aller ede, og i Lysaker-
fjorden planlegges det en øy 
for friluftsfor mål. MIK peker 
dessuten på Lakseberget 
og ”andre, aktuelle, mindre 
lokaliteter” og sender noen 
sen trale aktsomhetsvilkår 
med på veien.

Utfylling i sjøen ved Lakse-
berget angår San d vika. Noe
stort og nytt foran eksister-
ende by! Her legges det opp 

til grundige,  profesjo nelle 
ut redninger av noe som kan 
bli en tung sak med utsikt til 
nye, verdifulle (!) arealer til en 
rimelig pris.
 
Reelt vil en slik sak trolig være 
avgjort (positivt eller negativt) 
før konkret prosjekt og til-
hørende reguleringssak. Den 
vil bli så stor, profesjonell og 
“grundig gjennomtenkt” at 
mulige innvendinger blåser 
bort. Så da skjærer saken 
unna avtalen som kommunen 
(planetaten) har med velfor-
bundet om at det lokale vellet 
skal fungere som fullverdig 
høringsinstans. Bærums 
hovedstad har ikke eget by-
styre. Det er i seg selv et tema 
som har krav på drøftelser.

Sandvi ka Vel er byens eneste 
folkelige representa sjon. I
dette tilfellet blir vi kanskje
ikke spurt og ikke hørt før det

kommer til reguleringsplaner
i de enkelte sakene.

Det er mye som tilsier en av-
visende holdning til å endre
Sandvikas front mot sjøen. 
Sandvika Vel arbeider aktivt 
hver dag for å styrke byens 
lokale identitet. Og i den 
sammenheng er store foran-
dringer som ikke bidrar posi-
tivt, ikke det første vi spør
etter.

I Sandvika har planene for 
Sentrum Øst og for Frantze-
foss utviklet seg for åpen 
scene, mens arbeidet med 
Hamang hittil  synes å være 
privat. Nå kommer Lakseber-
get fra en annen innfallsvin-
kel. Det utløser et behov for 
mer deltakelse. Sandvika Vel 
ber derfor om å få et møte 
med kommunen om løpende 
planlegging, og prinsipielt om 
lokal deltakelse.

ARBEIDENE MED å utvikle Elvepromenaden 
mellom Rigmorbrygga og Løkkehaven er 
igang. Det er vedtatt at Elvepromenaden ferdig-
stilles opp til Løkketangen med en midlertidig 
løsning under/forbi Kinoveibrua. Kommunene 
har inngått avtale med Steen & Lund som er 
hovedentrepenør. Fremdriftsplan vil bli formid-
let så raskt den foreligger. Ferdigstilling er satt 
til sommeren 2019. Elvepromenaden blir et 
viktig utviklingsområde for Bærum kommune. 
Elvepromenaden fra Kadettangen til Løkke-
haven skal utvikles med flere møteplasser og 
bli et hyggelig og trivelig område hvor det blir 
godt å oppholde seg, både på dag- og kveldstid.

ELVEPROMENADEN

DEN VAKRE FREDSDUEN - ødelagt av hærverk 
i desember, er nå reparert og kommer på plass 
igjen neste jul - til glede for de aller fleste inn-
byggere og besøkende i Sandvika. Det blir 
denne gang ingen bro ned til der duen skal 
plasseres, i håp om at den skal få stå… nettopp 
i fred.

HVA SKJEDDE 
MED FREDSDUEN?

   

• Godkjenning av innkallingen og dagsorden
• Valg av møteleder, referent og en møte- 
 deltaker til å underskrive protokollen
 sammen med møteleder
• Styrets årsberetning

INNKALLING TIL ÅRSMØTE
onsdag 21. mars kl. 19.00, i Sandvika Seniorsenter.

• Regnskap, budsjett og kontingenter
• Innkomne forslag
• Valg av Styre og styrets leder
• Valg av valgkomite
• Valg av revisor

Vurderer du 
salg av bolig?

Ta kontakt med Eie Sandvika

t: 67 55 08 00  |  e: sandvika@eie.no

vi løser
miDDaGen for deG!

MENY Sandvika Storsenter
Åpningstider 09-21 (19)

G!G!
vv

SJAKK OG 
FOTOKUNST

LEVERING AV 
DITT VEL
DITT VEL SANDVIKA ønsker kontakt med 
idrettsforeninger eller andre som kan tenke 
seg å hjelpe til med å levere ut avisen Ditt Vel 
4 ganger i året. Det er ca. 4000 aviser som skal 
deles ut til både betalende og ikke-betalende 
medlemmer i området “Stor-Sandvika”. Vi lov-
er god trim, bidrag til en god sak og en godt-
gjørelse vi er villige til å diskutere. Ta kontakt 
på post@sandvika-vel.no
 

HØVIKODDEN OG SANDVIKA var nylig arena  
for sjakkmatch med verdensstjerner til full 
TV-dekning. En vellykket sjakkfest gikk av 
stabelen på Høvikodden en helg i februar, der 
verdens beste sjakkspiller, Magnus Carlsen 
(26) fra Bærum tok seier i duell med Hikaru 
Nakamura. Andre «sjakktrekk» var fotout-
stillingen «Tid som står stille» av Dag Alveng 
(selvsagt med elementer av sjakk), kafésjakk 
på Musikkflekken, lynsjakk i butikkvinduet på 
Meny Helgerudhallen med Aryan Tari og Simen 
Agdestein, skolecup i Kommunegården i 
Sandvika - bare for å nevne noe. Godt besøk 
og stor stemning, sogar utsolgt på enkelte ar-
rangementer!
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1.	 Foreningen	Sandvika	Vel
1.1 Årsmøtet	6.	mars	2017. Årsmøtet fant sted i Seniorbasen i 
 Kommunegården i Sandvika. Det var fremmøtt 19 personer.  
 Årsmøteprotokollen finnes på Vellets hjemmeside: 
 http://sandvika-vel.no/2017/03/arsmoteprotokoll-2017/
1.2	 Medlemstall. Alle som bor innenfor Sandvika Vels 
 område, er i prinsippet medlemmer. Pr. 31.12.2017 var det   
 registrert 225 betalende enkelthusstander. I tillegg har vi 
 boligsameier med tilsammen 1099 husstander som kollek-  
 tive medlemmer og 107 firmamedlemmer. Det vises for-   
 øvrig til avsnittet om økonomi.
1.3	 Styret for 2017 besto av: Torill Tysnes (styreleder), Jona
 Ragnarsdottir (nestleder), Per Lund-Mathiesen    
 (regnskap og medlemmer), Eivind Wolff (sekretær), Lisbeth  
 Hansen (styremedlem) og Stig Henriksen (styremedlem ).   
 Varamedlemmer var Kirsten Svane og Egil Folke Moe. De   
 tilsluttede boligsameier kan delta i arbeid med sine repre-  
 sentanter (Observatører).
1.4	 Revisor er Ingrid Sørum.
1.5	 Valgkomite: Årets valgkomite består av Bjørn Tandberg og   
 Vigdis Mosling Øien.
1.6	 Styremøter: Etter forrige Årsmøte har styret hatt 10   
 styremøter. I tillegg kommuniserer styret pr. e-post. Styret   
 har benyttet møterom i Seniorbasen i Kommunegården i   
 Sandvika.
2.	 Kommuneplaner,	reguleringsplaner	–	høringsuttalelser
2.1	 Vellet har i 2017 deltatt i møter, seminarer og diskusjons-  
 grupper og gitt formelle uttalelser i relevante høringer.   
 I tillegg har vellet hatt innslag artikkel/tilsvar i Budstikka.
3.	 Andre	tiltak	i	vellets	regi
3.1	 Velavisen	Ditt	Vel. Velavisen ble i 2017 produsert i 4 
 utgaver, inklusiv årsberetning og innkalling til årsmøtet. Ditt  
 Vel blir trykket i 4000 eksemplarer og delt ut til samtlige   
 beboere og næringsdrivende i vellets område.
3.2	 Caspar	Donato	Brambani (1834-1906). Avdukingen av  
 minnesmerket var lørdag 16. desember. Det var ordfører   
 Lisbeth Hammer Krog som avduket Brambani-
 monumentet, assistert av to medlemmer av Brambanifamil  
 ien: Anne Brambani Jebens og Mia Brambani. Etter
 seremonien ved minnesmerket inviterte kommunen og   
 Sandvika Vel til hyggelig sammenkomst i Rådhuset.
3.3	 Kvistinnsamling – Sandkasser. Kvistinnsamling ble foretatt  
 3.-5. mai 2017. Kasser med strøsingel har vært påfyllt etter  
 behov.
4.	 Vellets	deltakelse	i	foreninger	og	komiteer	og	deres	
	 arrangementer
4.1	 Seniorsenteret – aktivitets – og seniorsenter i Sandvika.   
 Hjalmar Aass er Sandvika Vels representant 
4.2	 17.	mai – arrangementer. Vellet har også i 2017 deltatt   

 aktivt i planleggingen og gjennomføringen av byens 17. mai   
 arrangement. Vellet hadde ansvar for flaggingen på Sandvika  
 Bro (Rådhusbroen og at Sandvika Musikkorps ble leid inn til  
 fanfare ved flaggheisingen og bekransningen av Rytterstatuen.
4.3	 Sandvika	Byfest 2017 ble tidenes best besøkte. Som tidligere 
 sponset Sandvika Vel Minitoget. I tillegg har vellet en repre- 
 sentant i styringsgruppen, Per Lund Mathiesen
4.4	 Jul	i	Sandvika. Sandvika Vel hadde juletre i juletreskogen   
 i Kommunegården. I tillegg sponset vellet godteposene
 som ble delt ut ved tenning av julegranen. Det er kommunen  
 og Vårt Sandvika som står for arrangementet.
4.5	 Vårt	Sandvika – I 2017 ble Jona Ragnarsdottir valgt inn i   
 styret til Vårt Sandvika
4.6	 Andre	medlemskap. Vellet er medlem i Bærum Velforbund, 
 Vellenes Fellesorganisasjon, Asker og Bærum Trafikk-
 sikkerhetsforening, Bærum natur- og Friluftsråd, Elveforum  
 og Venner av Bærum sykehus.
4.7	 Samarbeid	med	andre. Vellet er i sitt arbeid avhengig av et  
 godt samarbeid med andre. Vårt Sandvika AS og kommunen  
 er gode samarbeidspartnere. Samarbeidet med boligsam-
 eiene vil vi fortsette med i aktuelle saker. Vellet trenger   
 engasjerte medspillere.

5.					Økonomi.	
Medlemsbasen er øket med 12 husstander og 4 firmaer. Ett bolig-
sameie har meldt seg ut, men et langt større har sluttet seg til 
oss slik at kollektive medlemmer har økt med 88. Vi har nå 225 
husstander som direkte medlemmer, 1099 som kollektive med-
lemmer gjennom 13 boligsameier og 107 firmamedlemmer; til-
sammen 1431 medlemmer. Det burde likevel ha vært langt flere. 
Inntektene økte totalt med vel kr. 10 000 i forhold til foregående 
år, og utgiftene var langt lavere så resultatet ble et overskudd 
på hele kr. 55 616. I tillegg hadde vi avsatt kr. 50 000 til Bram-
bani-monumentet. De ble ikke brukt så vi har nå rom for flere 
aktiviteter.

Som tiltak i Sandvika har vi valgt å støtte industriutstillingen til 
Sandvika Museum, og vi vil fortsette med den støtten. Vi gir en 
fast støtte til Frelsesarmeens ”Jobben” som vårt bidrag til ren by. 
Vi har engasjert oss med å betale byfestens minitog og det gir oss 
igjen mye PR. Vi kan glede oss over igjen å ha gitt ut 4 utgaver av 
Ditt Vel og annonsesalg representerer en betydelig inntekt.

Årsresultatet ble kr. 55 616 og total disponibel kapital er kr. 566 060. 
Kontingentene har i mange år vært uendret med kr. 175 for hus-
stander, kr. 100 for kollektive medlemmer i boligsameier og 
kr. 300 for næringsdrivende og firmamedlemmer. De samme 
satsene gjelder også i 2018. Alle i styret arbeider uten noen form 
for godtgjørelse.  

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2017 ÅRSREGNSKAP 2017

OM HAMANG OG INDUSTRIVEIEN

BAKGRUNN 
Planområdet  ligger ca. 800 meter fra Sand-
vika stasjon. I dag er det ingen registrerte 
beboere i området og området benyttes til  
forretnings-, kontor/konsulentvirksomhet. I 
tillegg har området ca. 900 elever ved  Sand-
vika videregående skole, Sandvika kirke, 
samt verdifulle grøntområder på Kjørbotan-
gen Park og langs Sandvikselva. Lokalene 
etter Hamang papirfabrikk og 3 andre byg-
ninger tilknyttet fabrikken ligger også innen-
for planområdet. Arbeidet med å legge E 16 
i tunnel mellom Sandvika og Vøyen er i gang 
og planlagt fullført i 2020. Dette frigjør store 
arealer til byutvikling. 

HOVEDHENSIKT MED PLANENE
•  Transformere dagens lavt utnyttede   
 næringsarealer til en blanding av boliger,  
 forretninger / små bedrifter / kontor / 
 servicenæring ol., offentlige rom /møte-
 plasser og grønnstruktur 
• Bedre integrering av disse områdene med  
 resten av Sandvika med gode gang- og  
 sykkelforbindelser 
• Legge til rette for nødvendig sosial infra-
 struktur (skole, barnehager, mm) i forhold  
 til planlagt byutvikling
• Legge vekt på klimavennlig planlegging  
 i tråd med Bærum kommunes klimaklok-  
 strategi

PLANFORSLAGET HOVEDGREP
Planforslaget tilrettelegger for  torg foran 
tidligere Hamang papirfabrikk, og to hoved-
adkomster/akser inn til området  - en nord-
syd fra Elias Smiths vei og en øst-vest som 
knytter området til Industriveien. Aksene ut-
formes som strøksgater der fotgjengere og 
syklister gis prioritet foran biler. Biladkomst 
foreslås lagt fra nord, i rundkjøring i Bryns-
veien og sentrumsringen. Dette vil være bil-
adkomst for de som skal inn til boligene/
forretningene på Hamang, i tillegg til de som 
skal til Hamangskogen. 

Området er svært flomutsatt.  Ett viktig til-
tak for å forebygge flomskader, er sikring 
av vegetasjonssone langs elva. Et belte på 
10-20 meter langs elva er foreslått avsatt til 
grønnstruktur.  Flere broer over Sandvikselva 
vil bedre fremkommeligheten for gående og 
sykelister. Planen åpner for at enkeltområder 
langs elva kan tilrettelegges for friluftsakti-
viteter. Elva og elvebredden vil kunne bli et 
viktig rekreasjonsområde – ikke bare for de 
som skal bo i området, men også for andre 
innbyggere i Sandvika. 

Det foreslås å tilrettelegge for en høy tetthet 
(ca. 800-1000 boliger), med forretning, ser-
vice og kontor i 1.-2. etasje langs strøksgater 
og torg. Øvrige områder anbefales regulert til 

boliger i blokkbebyggelse med høyder fra 9 
til 4 etasjer.

VEILEDENDE PRINSIPPLAN FOR 
OFFENTLIG ROM (VPOR)
Bærum kommune har startet opp arbei-
det med VPOR. VPOR vil inneholde forslag 
til prinsipper for utnytting av plasser, torg 
og andre offentlige arealer, bl.a. forslag til 
møblering, beplantning og materialbruk. 
Kostnader til opparbeidelse finansieres gjen-
nom et spleiselag mellom Bærum kommune 
og de private grunneierne og vil bli sikret 
gjennom utbyggingsavtaler.

Bærum kommune er forslagstiller for områdereguleringen og har planer 
om å legge frem et planforslag til politisk behandling første halvdel  i 2018.

HØR MER OM DETTE PÅ
ÅRSMØTET ONSDAG 21. MARS ! 

DITT VEL SANDVIKA MARS 2018
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