
 
 

 

 

 

 

Informasjonsavis for beboere og                   Nr. 2 
næringsdrivende i Sandvika                           2011 

 
                                

Vellets Årsmøte, mars 2011  

Sandvika Vel avholdt Årsmøte tirsdag 8. mars 2011 i 

Sandvika Videregående Skole.  Signert protokoll og flere 

detaljer finner du på vellets hjemmeside under fanen 

”Årsmøter/Vedtekter”.  Valget resulterte i følgende 

styresammensetting for 2011:  

Styremedlemmer  
1. Bjørn Lunøe (valgt styremedlem for 2 år i 2010) ikke 

på valg  

2. Hjalmar Aass (valgt styremedlem for 2 år i 2009) 

gjenvelges som styremedlem for 2 år  

3.  Torill Tysnes (valgt styremedlem for 2 år i 2010)  

4. Else Bakke (valgt styremedlem for 2 år i 2009) 

gjenvelges som styremedlem for 2 år  

5.  Carl Johan Hustad (valgt styremedlem for 2 år i 

2010)  

6. Per Øyen, Kinoveien 5 A velges som nytt styre-

medlem for 2 år  

Varamedlemmer  
1.  Richard Eastgate, gjenvelges for 1 år  

2.  Marit Sigurdsen, gjenvelges for 1 år  

Valgkomiteen hadde ikke lyktes i sine bestrebelser på å 

finne en villig styrelederkandidat som avløser for Bjørn 

Lunøe, som ønsket avløsning. Årsmøtet påla styret selv å 

utpeke sin leder. 

Styremedlemmenes koordinater og en signert protokoll 

finner du under ”Årsmøter/Vedtekter” på vellets hjemme-

side.   

Etter årsmøtet inviterte styret alle interesserte til et åpent 

møte hvor fokus ble satt på planer for et senior-og 

aktivitetssenter i Sandvika. Dette er en sak som utvikles 

i samarbeid mellom vellet og kommunen og som er i 

stadig utvikling.  Oppdaterte nyheter om denne saken vil 

bli publisert på vellets hjemmeside. Se også siste side. 

Dersom du ønske å kommunisere med vellet kan du gjøre 

det ved å gå inn på vellets hjemmeside ”Dine syns-

punkter”, ved å besøke vår Facebook side, eller sende oss 

en e-post (sandvika-vel@eunet.no).  Selv i våre dager er 

det selvsagt mulig å sende et brev adressert til Postboks 

32, 1300 Sandvika. 

Våraksjonen 2011 – uke 18 
Vi har ikke hatt negative reaksjoner på at fjorårets 

aksjon ble gjennomført i uke 18. Vi har derfor bestilt i 

uke 18. tilsvarende aksjon i år, også betingelser og for- 

 

 

utsetninger er som i fjor, men de gjentas allikevel for 

sikkerhets skyld: 

 

 

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 1. 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. 
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Vellet i 2011 
Årsmeldingen og utviklingen i Sandvika den siste tiden 

tyder på at vi går et interessant 2011 i møte, og hvor ut-

fordringene for vellet vil stå i kø.  Slik situasjonen ser ut i 

dag, regner vi med at hovedutfordringene vil ligge på 

saker som beskrevet nedenfor: 

1. E-18 

  
Denne monsterbroen må bort! Sandvika vil ha kontakt med sjøen! 

E-18 har i mange år vært en gjenganger i media og ikke 

minst i Budstikka.  Statens Veivesens forslag til løsninger 

har vært publisert og vellet har levert sin høringsuttalelse. 

Den er å finne på vellets hjemmeside. Kortversjonen er at 

den monsterbroen som er vist på bildene vil vi ha bort – 

Sandvika vil ha tilbake sin kontakt med sjøen.  Vi vil, 

som våre politikere, ha en ny E-18 i tunnel under Sand-

vika! 

2. E-16 
To alternative reguleringsplaner har vært til høring. Når 

dette leses vil saken ha vært hos politikerne til annen 

gangs behandling.  Vi våger å tro at vellet har fått det som 

det vil, d.v.s. et vedtak om å ha påkjøring til E-16 i 

Kjørborundkjøringen, og at det derfor ikke blir noe av den 

foreslåtte rundkjøring nord for Kjørbotunellen! 

3. Reguleringsplan for Sentrum 

 

Den vedtatte Kommunedel-

planen forutsatte bl.a at grunn-

eiere i Sandvika Sentrum er 

enige om prinsippene i den 

fremtidige utviklingen av om-

rådet. Det er konstatert at det 

ikke er tilfellet, og det har re- 

sultert i at Formannskapet er enig om følgende retnings-

givende vedtak: Planen om en parkeringskjeller under 

Rådhusparken utsettes inntil en reguleringsplan er ut-

arbeidet for området.  Reguleringsplanen skal utarbeides 

av Rådmannen, til å begynne med ved å invitere til en 

idékonkurranse (såkalt parallelloppdrag) som skal danne 

grunnlaget for et konkurranseprogram for en regulerings-

plan. Når dette leses, antar vi at arbeidet allerede er 

kommet godt i gang.   

4. Jernbanestasjonen 

 

Som vi har skrevet tidlig-

ere har vellet ivret for at 

stasjonsområdet skal reg-

uleres om til et funksjon-

elt service- og trafikk-

knutepunkt for offentlig -

transport. Kommunen vil 

også her benytte seg av parallelle oppdrag i løpet av 

høsten. Til dette hører også å få større deler av parker-

ingskjelleren under bussterminalen til innfartsparkering. 

 

5. .Prøveprosjekt, kjøring i Gågaten 

 

Vi har forstått at 

Levekår har 

vedtatt å gjen-

nomføre et prø-

veprosjekt med 

kjøring i Sand-

vika Sentrum. 

Prosjektets prø-

vetid og kriter-

iene for å måle 

prosjektets suk-

sess eller fiasko 
ble ikke, så vidt vites, etablert. Levekårs beslutning ble 

”anket” til Formannskapet som behandler saken etter at 

Ditt Vel har gått i trykken. Vellets høringsnotat finner 

du på vellets hjemmeside.  

6. Utbygging av Løkkeåstunnelen 

 
Illustrasjon fra Budstikka net 

Fra Statens Veivesens 

hjemmeside sakser vi føl-

gende:” Sandviksringen er 

en hovedveg rundt Sand-

vika sentrum. I Sandvikas 

gatebruksplan, vedtatt juni 

2004, er realisering av 

Løkkeåstunnelen en viktig  

forutsetning for at ringen og gatenettet i Sandvika skal 

fungere optimalt. Prosjektet vil også bedre forholdene 

for gående og syklende. Søndre del av Leif Larsens vei 

stenges mot nord og bygges om til miljøgate. Skyt-

terstien vil kobles sammen med Gamle Solbergvei, slik 

at beboere her får ny atkomstvei via Gamle Solbergvei”. 

Vi har forstått det slik at anbudsinvitasjonen er ute i 

disse dager og at byggearbeidet er planlagt igangsatt før 

sommeren med en byggetid på ca 18 mnd.  

7. Bærum Sykehus 
P.g.a. usikkerheten vedr. sykehusets fremtid, har vellet 

engasjert seg i kampen for å beholde et selvstendig, full-

verdig sykehus for Asker og Bærum.  Kampen kjempes 

i tett samarbeid med Venner av Bærum Sykehus og vel-

forbundene i Akser og Bærum. 

8. Jongsåsveien 

  
Trafikken i Jongsåsveien i dag representerer et stort 

problem, spesielt for beboere på Kjørbokollen og 

Jongskollen. Situasjonen kan bare bli verre når Kjørbo 

Vest, med 195 selveierleiligheter, tar i mot sine nye be-

boere. Vi innbiller oss at hovedproblemet ligger i 

innkjøringen til rundkjøringen nord for den ”lille” 

Kjørbotunnelen (bildet under til venstre) – et problem 

som vellet vil ta opp med kommunen og Sandvika 

Storsenter. 

 



9. Sandvikabroen (Rådhusbroen) 

  
Allerede for et år siden (Dit Vel 2-10) varslet vi om en 

rehabilitering av broen. Vi forstår fra kommunen at det 

er innhentet anbud på nødvendige grunnarbeid. Da 

anbudet er over budsjett, vil det trolig bli politisk 

behandling av veien videre.  Rehabiliteringsarbeidet, 

som vil påvirke dagens kjøremønster, vil derfor tidligst 

være ferdig høsten 2012.   

10. Elvepromenaden 
Norconsult har det siste halve året arbeidet frem et for-

slag til videreføring av elvepromenaden fra Rigmorkaia 

og nordover til Løkkehaven.  Forprosjektet har 

levekårsutvalget tatt til orientering, men dessverre stilt 

videre arbeid i bero for å avvente behandling av kom-

munens økonomiske innstrammingstiltak. 

 http://www.fiksgatami.no 
Dette er en nyttig nettadresse for den som vil melde fra 

til kommunen om ting som ikke er som de burde være.  

Vi har fått bekreftet fra kommunen at de synes dette er  

et godt og effektivt virkemiddel. 

Vårkosten 2011 
Vårkosten er en tradisjonell gjenganger.  Også i år vil 

vellet ha en sentral rolle i gjennomføringen av tiltaket. 

Igjen vil vi appellere til alle, eldre og unge, som har 

anledning til å møte opp og bidra.  Alle monner drar! Et 

par timer hver – det gir resultater i lengden.  Vi 

oppfordrer derfor også i år Vellets medlemmer til å 

bidra ved å møte frem onsdag 11. mai kl. 14.00 - 

18.00,  H. Stenstadvolds Plass v/ Helgerudhallen 

Politihuset som det var og som det skal bli 

  
Det gamle politihuset under ombygging og som Entra og  Dyrvik 

Arkitekter AS mener det skal bli 

Malmskriverveien 4, som er under ombygging, vil i 1. 

etasje gi tilleggsarealer til A & B Tingrett, midlertidig 

Kunnskapssenter for Bærum Kommune/høgskolen i 

Oslo og Akershus. Øvrige etasjer vil være til normal 

kontorutleie. Planlagt ferdigstillelse er september 2011. 

Trivelige Sandvika 
Siden Ditt Vel nr. 4-09 har vi trukket frem tiltak som har 

til hensikt å berike miljøet i Sandvika. Vi har vært inn- 

om Lykkehaven i Løkkehaven, kommunegartnerens vel- 

 

 

 

lykte blomsterdekorasjoner i bybildet, belysningstiltak og 

de varierte bevertningstiltak som Artista Café og Galleri, 

Kanel og mange flere, velkomne tiltak.  Nå har vi gleden 

av å ønske flere velkomne.  Vi tenker da på den 

smakfulle Kafé Morgengry (bildet under), vis a vis NAV  

 

på Løkketangen og den nye 

restauranten i Kommunegården, 

Arrange, som kanskje allerede 

har åpnet når du leser dette. Vi 

har også forstått at Kaffe-

brenneriet har planer om å åpne 

et utsalg i Engervannsveien 39  

i løpet av sommeren!  Likeledes 

ser vi at en tapasrestaurant snart vil åpne i Løkketangen. 

Sandvika blomstrer på mange måter og da til våre 

innbyggeres fornøyelse og kulinariske glede! 

6.06 i Løkkehaven 

 

Tradisjonen tro vil det 

også i år bli et Catwalk 

arrangement i Løkke-

haven.  Det er forening-

en Håndværksgata som 

står bak.  Parismoter 

1915 - 1940 er tema for 

arrangementet, og over- 

skuddet går til Frelsesarmeen. 

  
Vi minner om at også i år vil det tradisjonelle arrange-

mentet, Sandvika Byfest, finne sted i slutten av august 

mnd. Da er det betimelig å minne om at også i år vil det 

publikumsvennlige, og like tradisjonelle, Olabil løpet 

finne sted i Kinoveien/Brambanis vei. Tiden flyr, og det 

 

er derfor på tide for interes-

serte deltakere å tenke på å 

begynne å mekke på den 

gamle eller lage den nye 

bilen.  Meld dere på ved å 

sende en e-post til blul@ 

online.no og/eller ringe/ 

SMSe til 911 41 369! 

Forum 60 +  
Vi har tidligere omtalt Forum 60 + som en stor suksess, 

og suksessen bare fortsetter.  Helt siden starten i begyn-

nelsen av 2008 har det hver tirsdag kl. 12.00 vært ”stinn 

brakke” på Røde Kors-huset. Vårens program er: 

3.05 – Forskning om universets skapelse (Nytt fra 

CERN i Sveits) – ved prof. Bernhard Skaali 

10.05 – Dialog som endrer – ved advokat Abid Raja 

24.05 – Det glade og forpliktende senior liv – ved  

Ingeborg Moræus Hansen. 
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Våren er kommet og før vi vet ord av det så er den store 

dagen der! De to siste årene har vi vært velsignet med 

fint vær, og vi håper og tror at årets festligheter blir like 

vellykket som fjorårets! I år vil det ikke bli utarbeidet et 

eget program for festlighetene i Sandvika, så dere må 

forholde dere til det som blir presentert nedenunder 

og/eller i Budstikka.  Kjøreplanen og programmet blir 

 

som i fjor med start av 

borgertoget fra Løkke-

haven til Kulturhuset – 

ruten er som vist på kart-

skissen: Løkkehaven - Gå-

gaten - Sandvikabroen- By-

parken - Kinoveien - 

Claude Monets allé - 

Kulturhuset.    Programmet 

fra morgen til kveld ser da 

slik ut: 

07.00 Tradisjonell salutt fra toppen av Løkkeåsen; 

07.30 Sandvika Musikkorps spiller opp i Agneslund. 

07.55 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. 

09.50 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. 

14.35 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 Kinoveien og ned Claude Monets 

allé 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 utarbeidet. 

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.  Innbetalingsfrist: 14. mai. 

Boligselskaper i vellets område kan tegne kollektiv-

medlemskap. 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 aktiviteter. 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. 175 per husstand 

Kollektivt medlemskap:    kr. 100 per husstand 

Bedriftsmedlem:  kr. 300 per bedrift 
  

Aktivitets- og seniorsenter i Sandvika  
Prosjektet er nå oppført på kommunens budsjett med en 

forsiktig oppstart i 2.halvår 2012. Mye avhenger av 

hvilke lokaler som kan stilles til disposisjon. Et fullt ut-

bygget seniorsenter vil trenge 1000 m
2
, men det er ingen 

grunn til å tro at det vil bli mulig i første omgang. Vi 

håper fremdeles på ca 500. Planen er at i Sandvika skal 

det bli et tilbud som også inkluderer mestringstrening, 

en terapi for å rehabilitere pasienter med redusert 

førlighet.  
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