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Vellets Årsmøte, mars 2010  

Sandvika Vel arrangerte Årsmøte tirsdag 2.03.10 kl 

18.30 på Sandvika Videregående Skole.  Signert proto-

koll og ytterligere detaljer finner du under fanen 

”Årsmøter/Vedtekter”.   

Valget resulterte i følgende styresammensetting for 

2010:  

1.     Bjørn Lunøe – Gjenvalgt styremedlem for 2 år, 

valgt  som leder for 1 år  

2.     Rolf Aase – ikke på valg  

3.     Hjalmar Aass – ikke på valg  

4.     Torill Tysnes – nytt styremedlem for 2 år  

5.     Else Bakke – ikke på valg  

6.     Carl Johan Hustad – nytt styremedlem for 2 år  

7.     Richard Eastgate – gjenvalgt varamedlem for 1 

år  

8.     Marit Sigurdsen – nytt varamedlem for 1 år  

 
Fra venstre:A-G Egeland (observatør), T. Tysnes, R. Eastgate, B. 

Lunøe,   E. Bakke, H. Aass, C.J. Hustad, M. Sigurdsen. R. Aase var 

ikke til stede. 
 

Vi noterer med tilfredshet at vi har fått et styremedlem 

fra Evje, noe vi har etterlyst i flere år. Styremed-

lemmenes koordinater og en signert protokoll finner 

du under ”Styret og styresaker” på vellets hjemmeside.   

Etter årsmøtet inviterte styret alle interesserte til et 

åpent møte hvor fokus ble satt på status når det gjelder 

planlegging og bygging av E-18 gjennom/under! 

Sandvika, og en forventet reguleringsplan for E-16. 

For en oppsummering av dette møtet, gå til fanen 

”KDP/ Reguleringer” på vellets hjemmeside. 

Årsmeldingen og utviklingen i Sandvika den siste 

tiden tyder på at vi går et interessant 2010 i møte, og 

hvor utfordringene for vellet vil stå i kø.  Dersom du 

ønske å kommunisere med vellet kan du gjøre det ved 

å gå inn på vellets hjemmeside ”Dine synspunkter”, 

ved å sende oss en e-post (sandvika-vel@eunet.no), 

eller et brev adressert til Postboks 32, 1300 Sandvika. 

 

 

 

 

Vårkosten 2010 

Vårkosten er en tradisjonell gjenganger.  Dette er et 

tiltak som kommunen, vellet, politiet, Sandvika Sent-

rumsforening og Bærum Næringsråd er sammen om. I år 

er vellet, i samarbeid med Sentrumsforeningen, an-

svarlig for organiseringen av tiltaket.  Vi håper å bli lagt 

merke til – for å vekke interessen for en ren og pen og 

velstelt by.  Møt opp, eldre og unge!  Dugnad er hyg-

gelig og nyttig.  Et par timer hver – det gir resultater i 

lengden.  Vi oppfordrer derfor også i år Vellets med-

lemmer til å bidra ved å møte frem tirsdag 11. mai kl. 

14.00 - 18.00,  H. Stenstadvolds Plass v/ 

Helgerudhallen.   

 
En glad gjeng fra Vårkosten 2008.    Foto: Freddy Nilsen, Budstikka 

Elvepromenaden  

  
I Ditt Vel nr. 4-09 gratulerte vi kommunen med et meget 

vellykket prosjekt til glede for de fleste Sandvikinger og 

andre.  Den offisielle åpningen vil finne sted den 8. mai 

kl. 18.00.  Møt frem – det fortjener kommunen!  Vi er 

også informert om at kommunen har utlyst en arkitekt-

konkurranse for planleggingen av en forlengelse av 

promenaden fra Rigmorkai til Løkketangen, over Rønne 

elv og opp til Løkkehaven. Vi er spesielt glade for å 

kunne konstatere at kommunen har tatt hensyn til vellets 

forslag om på denne måten å knytte Løkkehaven til 

resten av Sandvika. Vi ser for oss en etappevis 

utbygging fra 2011 en gang. 

mailto:sandvika-vel@eunet.no


Trivelige Sandvika 
Ihuga lesere av Ditt Vel vil huske at vi hadde et Ditt 

Vel nr. 4-09 med ovenstående tittel, som var hyllest til 

alle de positive, hyggelige tiltak vi har sett blomstre i 

Sandvika i det siste.  Kopi av nr. 4-09 finner dere på 

vellets hjemmeside. Vi har brukt mye energi på å 

beskrive tiltak og hendelser i Løkkehaven, som for 

eksempel Løkkesjakk, belysningstiltak og ikke minst 

ombyggingen av ”potetkjelleren” til en The og Vin-

stue.  Det siste tiltaket som vi nå kan ønske hjertelig 

velkommen er 

Lykkehaven 

 
Bjørg åpner Lykkehaven 

Lykkehaven kommer som et resultat av det årvisse 

Hjertefred arrangementet, og du finner det i Løkke-

haven i det tredje lille huset nærmest elven.  Etter 

innvielsen den 21. mars, snakket Ditt Vel med initia-

tivtaker og innehaver Bjørg Thorhallsdottir, som kan 

fortelle om et omfattende tilbud: 

- Kunstgalleri, som hovedsakelig vil stille ut Bjørgs 

bilder 

- Lykkehaven Café med fokus på sunnhet og velvære 

- Den lille butikk med et utsøkt sortiment innen gaver 

og interiør 

- Diverse arrangementer som konserter, foredrag, 

kurs og kunstkvelder, og etter hvert oppstarte med 

treningsformer som aromaterapi, yoga, pilates m.m. 

Utdypende informasjon finner du på                  

www.lykkehaven.no 

Bærum Kunstforening 
BK  har en spennende Kåre Tveter  utstilling  på  gang: 

 

”For meg er Kåre Tveter 

en lysets mester” skriver 

dronning Sonja i boken 

”Kåre Tveter” – i lys av 

mørke” av Karin 

Hellandsjø.  Fra  lørdag 

17. april har han vært å  
se i Bærum Kunstforenings lokaler i Engervannsveien 

31 i Sandvika. Her stiller han ut Svalbardmotiv, der 

lyset nettopp spiller hovedrollen. Kåre Tveter fyller 

veggene i foreningens store sal, mens Therese 

Nortvedt har maleri og grafikkutstilling i liten sal. 

Utstillingen står til 23.mai. Åpningstider tirsdag – 

fredag 10-16, lørdag/søndag 12-16. Det er åpent for 

alle og gratis adgang. 

Den nye Evje Skole 

 
Evje skole gjør seg klar til innvielsesfesten den 7. april 

Den Nye Evje Skole ble innvilget den 7. april med pomp 

og prakt. En meget fornøyd rektor ønsket elever og 

lærere velkommen i nye, moderne omgivelser.  Vellet 

gratulerer og ønsker alle lykke til.  Vi håper også at den 

ventede reguleringsplanen for Bærum Sykehus vil inn-

arbeide en løsning for trafikkproblemene i Stanga - en 

problemstilling vellet, i samarbeid med skolens FAU, 

har arbeidet intenst med for å finne en tilfredsstillende 

løsning. 

Kommuneplaner og andre planer  
Oppdatert informasjon om utviklingen av disse planene 

vil du finne på vellets hjemmeside. 

Sandvika Sentrum 

Utviklingen av Sandvika Sentrum har vært en gjen-

ganger i de forskjellige nr. av Ditt Vel. Det er Sandvika 

Byutvikling som står for utviklingen av forslag til en 

omforent reguleringsplan for området som omfatter 

Finstadgården, parkeringshus under Rådhusparken, Råd-

mann Halmrasts vei, Jørgen Kanitz gate og Otto Sverd-

rups plass.  Vi har forstått det slik at hovedutfordringen 

ligger i å få de mange, relevante eiendomsbesittere til å 

bli enige om den videre utvikling. Vi ønsker lykke til! 

Jernbanestasjonen - Sandvikas kollektivterminal 

Vi har med glede notert at Rådmannen har invitert 

hovedaktørene på kollektivterminalen, dvs, Jernbane-

verket, NSB/Rom Eiendom og Akershus Fylkeskom-

mune til et møte for å diskutere terminalens rolle og 

funksjon i et fremtidig Sandvika.  Det er vellets ønske at 

arbeidet med terminalen og dens fremtidige funksjon blir 

satt i sammenheng med reguleringen av Sandvika 

Sentrum.  

Elias Smiths vei 
Arbeidet med reguleringsplanen for dette området ble 

behørig behandlet i Ditt Vel nr. 4-09, og er også omtalt 

på vellets hjemmeside. 

Turvei langs Engervannet 
For en tid tilbake ble vi gjort oppmerksomme på at kom-

munen har inngått en avtale med Jernbaneverket om 

bygging av en turvei langs Engervannet fra Folanger-

veien i Sandvika til Blommenholm. Vellet har, sammen 

med Naturvernforbundet, protestert mot dette anlegget, 

hvor vi begge har gjentatt våre tidligere betenkeligheter, 

primært av hensyn til fuglelivet i området, og det som er 

igjen av biologisk mangfold etter anlegget av dobbelt-

sporet. 

 

http://www.lykkehaven.no/


17. mai 2010 

 
Ordføreren med kranspåleggelse, borger-

toget, samling i Løkkehaven og to repre-

sentanter for arrangementskomiteen.   

Den store dagen 

nærmer seg med 

stormskritt! I fjor 

var vi velsignet 

med fint vær, i 

motsetning til i 

2008. Vi satser på 

at årets festlig-

heter blir like vel-

lykket som i fjor.  

Kjøreplanen og 

programmet som  

 

er utarbeidet av 17. mai komiteen 

tyder på det. Som i fjor blir det 

borgertog fra Løkkehaven til 

Kulturhuset – ruten er som vist på 

kartskissen: Løkkehaven-Gå-

gaten-Rådhusbroen- Byparken -  

Vestfjordgaten - Claude Monets 

allé - Kulturhuset. Programmets 

hovedpunkter blir som følger: 

07.00 Tradisjonell salutt fra toppen av Løkkeåsen; 

07.30 Sandvika Musikkorps spiller opp ved Byparken, 

marsjerer i Claude Monets allé, forbi Kommun-

egården og Rådhuset og avslutter i Agneslund. 

08.00 Flaggheising på Rådhusbroen med fanfare fra 

Sandvika Musikkorps og klokkespill fra Råd-

huset. 

08.05 Bekransning av Rytterstatuen i Sandvika ved 

ordfører Odd Reinsfelt.  

08.15 Rådhuset åpner sin resepsjon som ”varmestue” 

med servering av kaffe til trengende. 

10.00 Barnetoget ved Evje skole starter. Se Evje 

Skoles eget program. 

13.45 Samling til borgertog i Løkkehaven med ser-

vering av kaffe, te og vafler. 

14.25 Ordfører Odd Reinsfelt gratulerer med dagen i 

Løkkehaven og Høvik Janitsjarorkester leder 

borgertoget fra Løkkehaven til Kulturhuset, via 

gågaten, forbi Rådhuset, over broen, ned langs 

Byparken, opp Vestfjordgaten og ned Claude 

Monets alle til avslutning ved Kulturhuset. 

15.30 Festforestilling i Kulturhuset. Eget program vil 

bli kunngjort senere. Det vil også bli lagt ut på 

Vellets hjemmeside så snart det er ferdig be-

handlet. 

Forum 60 +  

Vi har tidligere omtalt Forum 60 + som en stor 

suksess, og suksessen bare fortsetter.  Helt siden 

starten i begynnelsen av 2008 har det hver tirsdag kl. 

12.00 vært ”stinn brakke” på Røde Kors-huset i 

Sandvika, hvor den ene interessante foredragsholder/ 

kåsør etter den andre har fanget tilhørernes oppmerk-

somhet.  Den aldri hvilende styringskomiteen har 

maktet å sette sammen et meget interessant program 

også for første halvår 2010. Vi nevner her programmet 

for de neste månedene før sommerferien: 

27. april  er det videokonsert ”Oscar Peterson” ved Jann 

Wisløff 

4. mai  er det Kåre Valebrokk med ”Norge etter oljen”   
11. mai snakker Jan H Eriksen ”Om Norge og internasjonalt 

samarbeid”. Så er det ingen ting før 1. juni. 

1. juni  tar Karen Hellberg oss med på en  utflukt til Søster-

kirkene.  1. juni er siste dag før sommerferien! 

 

 
Innen dette nummeret gikk i trykken fylte Bærum 

Sportsklubb 100 år. Den 26. mars 1910 ble 

sportsklubben Grane stiftet i Sandvika. Navnet stammer 

fra et heltekvad om Sigurd Favnesbane som vi finner i 

den eldre Edda, i Volsungasaga og i Niebelungenlied. 

Hesten hans het Grane. Trolig ble navnet endret til 

Mode i 1946 fordi det var en klubb på Nordstrand i Oslo 

som het Grane Idrettslag, som vant det første NM i 

fotball i 1902 og som var med og stiftet Norges Fot-

ballforbund. Mode var sønn av Tor og Siv, og halvbror 

til Ull i nordisk mytologi.  Mode sto som vertsklubb og 

teknisk arrangør av 3 ishockeykamper på Kadettangen 

under vinterlekene i 1952. Nåværende navn Bærum 

Sportsklubb gjelder fra 1969. Den er Sandvikas egen 

klubb og driver fotball året rundt på Sandvika stadion på 

Kadettangen. Bærum Sportsklubb skal spesielt 

berømmes for sin innsats på rekrutteringsfronten, med 

sitt fotballakademi for 6 - 12-åringer - gutter og jenter. 

Den står også for Kalvøya Cup som er Norges nest 

største årlige fotballturnering. Historisk (og kanskje en 

ambisjon fremdeles?) er 9 kongepokaler gjennom tidene 

- i forskjellige idrettsgrener, bare ikke fotball. 

Kilder: 
Aften; Budstikka; Budstikkas store Asker og Bærum-leksikon, 

Kunnskapsforlaget 2008; Illustrert norsk Leksikon, Aschehoug, 

Kristiania 1909; Wikipedia.no  

Bli medlem i Vellet! 
Vedlagt Ditt Vel denne gangen er en giroblankett for 

innbetaling av medlemskontingent. Den går til alle 

husstander som ikke er kollektivinnmeldt. Medlemskap 

oppnås/opprettholdes ved å innbetale kontingenten, 

fortrinnvis innen mai.  Innbetalingsdato: 14. mai. 

Boligselskaper i vellets område kan tegne kollektivmed-

lemskap. Boligselskaper har anledning til å utnevne en 

observatør til å delta i styremøtene.  Ditt medlemskap er 

verdifullt. Det betyr støtte til vellets arbeid. For mange 

betyr det dessuten deltagelse i vellets mangeartede aktiv-

iteter. Og vil du være med i styrets arbeid, er det fint.  

Vi både ønsker deg og trenger deg som medlem i Vellet, 

ikke bare fordi du kan bidra økonomisk med den be-

skjedne 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. 

Individuelt medlemskap:  kr. 150 per husstand 

Kollektivt medlemskap:    kr.   85 per husstand 

Bedriftsmedlem:  kr. 250 per bedrift 

mailto:sandvika-vel@eunet.no
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Våraksjonen 2010 – uke 18 

I fjor fikk vi klar melding om at uke 17 var for tidlig 

for våraksjonen.  I år blir den derfor gjennomført i uke 

18 

 

 

NB!  Våraksjonen Uke 18  NB! 

En av vellets hovedoppgaver om våren er å sørge for 

at vellets medlemmer får anledning til å levere 

hageavfall (kvist, gress og løv) til en komprimatorbil.  

Innhentingen i år vil skje av Transportsentral Asker 

og Bærum i uke 18.  Betingelsene for henting følger 

nedenfor.  

Hageavfallet må legges ved offentlig kjørevei 

senest i løpet av SØNDAG 2. mai 

For at TA&B skal klare å få med hageavfallet, og 

for å sikre at det vil bli levert fritt på Isi 

Avfallsanlegg (etter de regler som Bærum 

Kommune har satt opp) påpekes følgende:  

 Kvist og greiner buntes i bærbare bunter med 

greiner på maks. 10 cm diameter og maks lengde 

på 2 meter; 

 Løv og småkvist legges i plastsekker, som må 

kunne løftes og som ikke må fylles med jord, stein 

og/eller grus.  Sekkene skal ikke knyttes igjen med 

hyssing/tau, og må ikke være tunge; 

 Kvistbunter og sekker med løv plasseres utenfor 

port ved kjørevei.  Løv i sekker vil bli tømt i 

komprimatorbilen og sekker blir lagt igjen tomme 

ved porten; 

 NB!  Berberis, tornebusker og lignende egner seg 

ikke i plastsekker; 

 NB!  FØLGENDE VIL IKKE BLI SAMLET 

INN: 

o Utlagt hageavfall som ikke tilfredsstiller 

ovenstående betingelser; 

o Dårlig buntet kvist/løs kvist og kvist med 

lengde OVER 2 meter; 

o Tunge sekker; 

o Urimelig store hauger som åpenbart er 

oppsamlet over lengre tid. 

En naturperle i Sandvika 

 

Kjørbotangen, gnr.52 bnr.9 

er den del av Kjørbo gård 

som ligger nord for Elias 

Smiths vei. Elven gjør her en 

stor slyng mot fjellet ved 

Øde-Hamang, så det er ikke 

lett å orientere seg. Men 

Kjørbotangen er altså omgitt 

av Sandvikselven, landfast til 

Kjørbo gård og opprinnelig 

del av innmarken der.       Fra  

Sandvika kommer du til Kjørbotangen ved å gå videre 

langs elven (med-  eller motstrøms) forbi Sandvika 

videregående skole.  

Kjørbotangen er kommunal grunn og regulert til LNF 

(landbruk-natur-friluftsliv). Den brukes til lek og 

rekreasjon. Mange sier Limtomten, men det er feil! 

Hamang Papirfabrikk (1907-1981), kjøpte Kjørbo-

tangen. Der reiste ingeniør Nilsen et limkokeri med 

finansiell støtte fra papirfabrikken (familien Lyche) for å 

forsyne fabrikken med lim kokt av bein fra slakteriene. 

Det luktet fælt. Kokeriet brant ned i 1927, og 

virksomheten ble ført videre i Oslo. Eivind Lyche 

bygget stall for galopphestene sine på branntomten. 

Hvor lenge stallen sto der, vites ikke. Men fra 1988 var 

Handelshøyskolen BI på Limtomten. Da BI flyttet til 

Nydalen i Oslo i 2005, overtok Sandvika videregående 

skole lokalene etter omfattende ombygging. 
Kilder: 

Harald Kolstad, lokalhistoriker i Bærum  

Bærum kommune, Sektorutvalg levekår, Sak 089/07, 2007  

Arne Mohus: Stedsnavn i Bærum. Bærum Oppmålimgsvesen 1987 
 

 

Rådhusbroen 

 

Vi har de siste årene notert 

med uro at Sandvika Bru 

(Rådhusbroen på folkemun-

ne) har vært i forfall.  Det 

har lenge versert rykter om 

at broen skal rives og 

erstattes med en ny. 

Ingeniørfirma Carl Bro (!)  

har foretatt en teknisk evaluering av prosjektet og 

Kommunestyret har vedtatt at broen skal oppgra-

deres/rehabiliteres.  Rehabiliteringskostnadene skal an-

givelig være betydelig lavere enn kostnadene for en ny 

bro.  Prosjekteringsarbeidet er for tiden ute til anbud og 

en regner med at arbeidet i marken kan igangsettes en 

gang i 2011. 

mailto:sandvika-vel@eunet.no
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