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Styreleders Hjørne 

”Kom mai du skjønne milde, gjør skogen atter grønn”, 

heter det i sangen!  

Nå vil vi nyte våren. Vårrengjøring ute og inne, vi skal 

gjøre det pent og ryddig rundt oss. I dette nummeret av 

Ditt Vel finner dere informasjon om kvistinnsamling og 

Vårkosten. Vi oppfordrer alle til å bidra til at Sandvika 

kan fremstå som en ren og pen by. Vis at dugnadsånden 

lever! 

Sandvika Vel har som formål å fremme allmennyttige 

tiltak og trivselstiltak i Sandvika og omegn. Derfor følger 

vi aktivt med på planer og tiltak som berører vårt distrikt.  

Saker som E18, E 16, reguleringsplan for Sandvika 

sentrum og Treffsted for pensjonister i Sandvika, for å 

nevne noen, er temaer vellet har arbeidet med lenge. 

Leserne synes kanskje temaene er gjengangere, men dette 

tar tid og krever tålmodighet og årvåkenhet, slik at vi er 

på banen når det skjer noe. 

Vi ønsker alle våre lesere en riktig fin sommer! 
 

Hilsen Torill 

Vellets Årsmøte, mars 2012  

Sandvika Vel arrangerte Årsmøte tirsdag 13.03.12 i 

Kommunegården, Sandvika.  Signert protokoll og ytter-

ligere detaljer finner du på vellets hjemmeside under 

fanen ”Årsmøter/Vedtekter”.  Valget resulterte i følgende 

styresammensetting for 2012:  

1. Torill Tysnes, gjenvalgt som styremedlem for 2 år og 

som styreleder for 1. år. 

2. Bjørn Lunøe, gjenvalgt for 2 år.  

3. Hjalmar Aass, ikke på valg. 

4. Else Bakke,  ikke på valg.  

5. Per Øien, ikke på valg. 

6. Eivind Wolf, valgt for 2 år. 

Varamedlemmer  
1. Carl Johan Hustad (tidl. styremedlem), valgt for 1 år.  

2. Marit Sigurdsen, gjenvalgt for 1 år.  

Styremedlemmenes koordinater finner du under ”Styret 

og styresaker” på vellets hjemmeside.   
 

Etter årsmøtet inviterte styret alle interesserte til et åpent 

møte hvor fokus ble satt på den usikre sykehusordingen 

som Bærum Sykehus befinner seg i under Vestre Viken, 

og på Bærum Kommunes forhold til samhandlings-

reformen. Den beste kilde for oppdatert informasjon på 

dette tema er www.vabs.no. 

Kvistinnsamling  2012 – uke 19 
Årsmøtet ga uttrykk for at det kunne være hensiktsmessig 

å gjennomføre årets aksjon tidligere enn i fjor, d.v.s. 

medio mars. P.g.a. forhold utenfor vellets påvirknings-

mulighet blir det ikke i år mulig å gjennomføre aksjonen 

før uke 19. Betingelser og forutsetninger er som i fjor, 

men de gjentas allikevel for sikkerhets skyld: 

 

 

NB!  Kvistinnsamling  Uke 19  NB! 

Som vanlig sørger vellet også i år for at dets 
medlemmer får anledning til å levere hageavfall 
(kvist, gress og løv) til en komprimatorbil.  
Innhentingen vil også i år bli foretatt av 
Transportsentral Asker og Bærum i uke 19.  
Betingelsene for henting følger nedenfor. 
Hageavfallet må legges ved offentlig kjørevei 
senest i løpet av SØNDAG 6. mai 

For at TA&B skal klare å få med hageavfallet, og 
for å sikre at det vil bli levert fritt på Isi 
Avfallsanlegg 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 hentet: 
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. 

http://www.vabs.no/


Regulerings- og andre velsaker 
(Ytterligere informasjon og detaljer finner du på vel-

lets hjemmeside www.sandvikavel.net). 

Årsmeldingen og utviklingen i Sandvika den siste tiden 

tyder på at vi også i 2012 går et interessant år i møte, og 

hvor utfordringene for vellet vil stå i kø.  Slik situasjonen 

ser ut i dag, regner vi med at hovedutfordringene i 2012 

vil være som beskrevet nedenfor: 

E-18 
 

Denne monsterbroen må bort! 

Som vi rapporterte i års-

meldingen har vellet vært 

involvert i samarbeid med 

Statens Vegvesen om plan-

leggingsdetaljer, og styret 

har slått seg til ro med en 

løsning med E-18 i tunnel 

under Sandvika fra Solviksområdet til Gyssestad/ Slep-

enden. Dermed har vi fått vårt ønske om å bli kvitt 

”Monsterbroen” innfridd.  Vi har tidligere klynget oss til 

håpet om at Oslopakke 3 og bompenger skal stå for 

finansieringen.  I skrivende øyeblikk er det stor forvirring 

når det gjelder finansieringen, og det er ting som tyder på 

at vi kan gå mot en såkalt OPS finansiering, d.v.s. et 

spleiselag mellom stat og næringsliv (og ytterligere bom-

pengefinansiering?). Den som lever får se, heter det.  Det 

er ting som tyder på at en skal måtte leve lenge for å ha 

gleden av å oppleve en endelig løsning!  

E-16 fra Kjørbo til Bærumsveien 

Det vi nå mener å vite er at byggearbeidet på strekningen 

Kjørbokrysset/Bærumsveien er planlagt å starte primo 

2014. Vi skal følge utviklingen og interesserte kan følge 

med på vår hjemmeside! 

Områderegulering for Sandvika Sentrum – Forslag 

til planprogram 

 
I oktober 2011 la kommunen frem en plan for en ”hel-

hetlig vurdering av området med hensikt å avklare utbyg-

gingspotensialet i Sandvika og utvikle Sandvika sentrum 

til et livskraftig handels- og kultursentrum for Bærum”.  I 

følge planen er arbeidet med områdereguleringen tenkt i 

fire faser: i) drøfting av mål for planleggingen; ii) en 

påfølgende idéutviklingsfase som vil belyse alternativer 

for utvikling av offentlig rom i Sandvika Sentrum. Her 

skal inviteres til såkalte parallelloppdrag; iii) de ulike 

alternativer oppsummeres gjennom en medvirknings-

prosess i en konseptvalgfase; iv) resultatet av konsept-

valget skal danne grunnlag for en reguleringsfase som 

leder frem til behandling av planforslag. Planleg-

gingsarbeidet vil starte i løpet av høsten.  

Jernbanestasjonen 

 

Den store planleggingsut-

fordringen for stasjons-

området er at en her er av-

hengig av så mange organ-

isasjoners fremtidige pla-

ner, som for eksempel 

NSB, Jernbaneverket, Ru- 

ter, Taxinæringen, Akershus Fylkeskommune og selvsagt 

Bærum Kommune.  Når vi i tillegg vet at det foreligger 

fremtidige planer for å knytte Kolsåsbanen til Sandvika 

Stasjon, forstår vi at arbeidet med dette ikke uten videre 

kan inkluderes i områdereguleringen for Sandvika 

Sentrum. Men vi noterer at parallelloppdraget for plan-

programmet som nevnt ovenfor vil inneholde vurdering 

av stasjonsområdets fremtidige tilknytning til Sandvika 

Sentrum!  

Prøveprosjekt, kjøring i Gågaten 

I skrivende øyeblikk arb-

eider kommunens planav-

deling med to alternative 

løsninger på prøvepro-

sjektet. Alternativ 1 er det 

forslaget som Formann- 

skapet godkjente i 2011, og  

som, hvis gjennomført, vil få en mer permanent natur og 

som eventuelt vil bli vanskelig å reversere.  Alternativ 2 

er derimot et forenklet, rimeligere prosjekt som eventuelt 

kan reverseres med relativt enkle midler. Politisk be-

handling av de to alternative forslagene forventes før 

sommerferien. 

Vårkosten 2012 

Vårkosten er en tradisjonell gjenganger. Alle liker vi å se 

Sandvika ren og pyntet til 17. mai.  Også i år har vellet  

en sentral rolle i planleggingen og gjennomføringen av 

tiltaket. Hvert år får deltakerne oppmuntrende tilrop fra 

forbipasserende, så tiltaket er opplagt populært. Det er et 

sosialt og givende tiltak i en ellers så travel og stressende 

tid. Og så er det gratis servering av varme pølser og 

drikke!   Alle monner drar! Et par timer hver – det gir 

resultater i lengden.  Vi oppfordrer derfor også i år 

Vellets medlemmer og andre til å bidra ved å møte 

frem onsdag 9. mai i perioden kl. 14.00-18.00, H. 

Stenstadvolds Plass v/ Helgerudhallen.   

Elvepromenaden 

Kommunen har invitert til tilbud på detaljprosjektering av 

elvepromenaden fra  Løkkehaven over Rønne elv til om-

rådet ved Løkketangen 20. Det er også planer om å 

anlegge en liten brygge i Løkkehaven og å reetablere en 

flytebrygge utenfor Victoriagården.  

 



Løkkeåstunnelen 

 
Nisser og dverge bygger i berge 

Fra Statens Veivesen er vi 

informert om at følgende 

arbeider vil pågå frem til 

våren/sommeren i år: 

 Ferdigstillelse av Leif 

Larsens vei mellom Bryns-

veien og Skytterdalen; 

 Innredning av tunnel; 

 Bygging av tunnelportaler; 

 Ombygging av søndre del av Leif Larsens vei vil 

starte etter at tunnelen er ferdig, dvs. sommeren 2012 og 

skal etter planen være ferdig i desember 2012; 

 Etter at tunnelen er åpnet vil det ikke lenger være 

mulig å kjøre gammel trasé i Leif Larsens vei; 

 Sammenkobling av Gml. Solbergvei og Skytterstien.  

Vi har grunn til å tro at ovenstående datoer er opti-

mistiske, så vi må antakelig regne med noen forsinkelser.  

Flere detaljer finner du på: 

http://www.vegvesen.no/Vegprosjekter/Lokkeastunnel

en/Framdrift 

Jongsåsveien 

 

Som vi tidligere har meldt i Ditt Vel og på vår hjem-

meside, har vi arbeidet for å få to felt fra Jongsåsveien 

mot rundkjøringen mot avkjøringen til Storsenteret. At vi, 

i samarbeid med Vei og Trafikk, har lykkes med det ser 

en av bildet over.  Vi har håp om at dette vil løse noen av 

de trafikkproblemene som beboerne på Kjørbokollen 

erfarer i dag.  

Sandvikabroen (Rådhusbroen) 

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

rehabilitering av broen. Vi har observert at arbeidet ble 

igangsatt i fjor.  Vi er informert om at vi kan forvente 

åpning av ”ny” bro sent på høsten i år.  En regner videre 

med at konsertscenen som bygges under broen på vest-

siden av elven vil kunne benyttes under Byfesten i august. 

Det blir sagt at det er planlagt enveiskjøring, men vi 

regner med at siste ord ikke er sagt i den sammenheng. Vi 

vet jo bl.a. hva næringslivet mener om den løsningen! Det 

blir lagt til rette for Borgertogets passering 17. mai.   

 Kunnskapssenter i Sandvika 

Trygdegården i Malmskriverveien skal bygges om og gi 

plass til et nytt kunnskapssenter som forventes å stå klart 

årsskiftet 2013/14. Det skal inneholde deler av utdan-

ningsvirksomheten til Høyskolen i Oslo og Akershus og 

deler av Bærum kommunes kurs- og voksenopplærings-

virksomhet. Anlegget vil også tilby møte- og konferanse-

fasiliteter for eksterne brukere samt kontorlokaler. 

  
      Slik ser det ut i dag             Slik ser det muligens ut i fremtiden 

Vi har ”stjålet” ovenstående bilde f ra utførende arkitekts 

hjemmeside. Med vårt generelle kjennskap til arkitekter i 

alminnelighet, kan vi anta at det endelige resultat nok blir 

annerledes.  Vi noterer bl.a. at ”spansketrappen” opp til 

Øvre Torg er inntakt, mens vi har latt oss fortelle at trap-

pen skal rives og at det vil skje i løpet av innværende 

sommer! For nærmere detaljer anbefaler vi et besøk på 

følgende lenke:  

https://www.baerum.kommune.no/Forsidenyheter/ 

Kunnskapssenter-i-Sandvika-fra-20131/ 

Andre saker vellet arbeider med 

 Minnesmerke over Donato Gaspare Brambani (1834-

1906) , stifter av Sandvika Vel (Selskabet til 

Sandvikens vel, 29.juni 1896)  

 Aktivitets- og eldresenter i Sandvika 

 

 

http://www.vegvesen.no/Vegprosjekter/Lokkeastunnelen/Framdrift
http://www.vegvesen.no/Vegprosjekter/Lokkeastunnelen/Framdrift
https://www.baerum.kommune.no/Forsidenyheter/%20Kunnskapssenter-i-Sandvika-fra-20131/
https://www.baerum.kommune.no/Forsidenyheter/%20Kunnskapssenter-i-Sandvika-fra-20131/
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Ansvarlig redaktør: Bjørn Lunøe.    Hvor ikke annet er nevnt er bildene tatt av redaktøren 

Adresser:  Postboks 32, 1300 Sandvika;  e-postadresse: Sandvikavel@gmail.no   

Hjemmeside:   www.sandvikavel.net 

Medlemskap: Individuelt = kr. 175 per husstand; Kollektivt = kr. 100 per husstand; Bedrift = kr. 300 

Trivelige Sandvika  

Bakgården 

 

I løpet av sensommer og 

høsten 2011 lærte vi å sette 

pris på kommunens mang-

slugne kulturelle tiltak i 

Brambanigårdens Bakgård. 
Nå leser vi at det foreligger 

planer om å knytte sammen 
Rådhuskroas serveringstilbud med Bakgårdens kom-

mende sommeraktiviteter. 

6.06 i Løkkehaven 

 

Tradisjonen tro vil det 

også i år bli et arrange-

ment i Løkkehaven den 6. 

juni.  Det er foreningen 

Håndværksgata som står 

bak. I år er Sonja Henie- 

jubileet tema for arrange-

mentet.  Det blir salgs- 

boder fra kl.14.00  og catwalk/underholdning arrangeres 

fra kl. 18.00 - 20.00.  Overskuddet går til Frelsesarmeen.  

og Olabilløpet 

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, Olabilløpet 

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

 

er derfor på tide for interesserte 

deltakere å tenke på å mekke på den 

gamle eller lage den nye bilen. Vi 

opererer med årsklassene 3-8 år og 

3-15.  Meld dere på ved å sende en 

e-post til blul@online.no og/eller 

ringe/SMSe til 911 41 369! 

Foto Harald Waugh 

17. mai 2012 

 

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 fest- 

ligheter blir like vellykket som fjorårets! I år vil det ikke 

bli utarbeidet et eget program for festlighetene i Sand- 

vika, så dere må forholde dere til det som blir presentert 

nedenfor eller i Budstikka.  Kjøreplanen og program- 

 

met blir som i fjor med 

start av borgertoget fra 

Løkkehaven 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; 

08.00 Flaggheising på Rådhusbroen med fanfare fra 

Sandvika Musikkorps og klokkespill fra Rådhuset; 

08.05 Bekransning av Rytterstatuen i Sandvika ved 

ordfører Hammer Krog;  

08.15 Rådhuset åpner sin resepsjon som ”varmestue” 

med servering av kaffe og kaker til trengende; 

10.00 Barnetoget ved Evje skole starter. Se Evje Skoles 

eget program; 

14.00 Samling til borgertog i Løkkehaven med servering 

av kaffe, te, vafler og annet godt; 

14.45 Ordfører Hammer Krog gratulerer med dagen i 

Løkkehaven; 

15.00 Avgang borgertoget. 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 tilgjengelig. 

 

ALFA RENHOLD 
 

Renholdstjenester & Eiendomstjenester 

 

Kontaktinfo: 

Telefon 988 46 250 

 Mail     tina-64@live.no                             

 

Referanser: Victoriagården, Fitnessroom 

 

mailto:Sandvikavel@gmail.no
http://www.sandvikavel.net/
mailto:blul@online.no
mailto:tina-64@live.no


 


