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Informasjonsavis for beboere og                   Nr. 2 
næringsdrivende i Sandvika                           2013 

 
                                

Styreleders Hjørne 

Gratulerer! Sandvika har i år 10 års jubileum som by. 

Dette skal feires fra 4. til 9. juni. Det vil skje mye 

moro i Sandvika i løpet av disse dagene.  Prosjekt-

gruppens målsetting er å arrangere en lekende og 

levende uke for små og store. 
 

Tema for jubileet er "Sandvika i dag, i går og i 

morgen” med elementer fra det historiske Sandvika, 

Sandvika slik det er i dag og fremtidens Sandvika. 
 

Alle er invitert til å delta og sette sitt preg på feir-

ingen. Det vil bli fotokonkurranse - "Mitt Sandvika", 

og LEGO konkurranse for skoler, SFO og barne-

hager. Hva dette skal bli er opp til kreativitet og 

fantasi! 
 

Vi vil ha et yrende folkeliv i Sandvika spesielt når 

byscenen åpnes lørdag 8. juni og bursdagskaken ser-

veres. Informasjon om feiringen og muligheter for å 

komme med innspill og kommentarer finnes på: 

http://sandvikabyjubileum.no/ 

Skriv hva du ønsker av aktiviteter og kulturbegiven-

heter og bli med på feiringen. Lykke til! 
 

Hilsen Torill 

Vellets Årsmøte, mars 2013  

Sandvika Vel arrangerte Årsmøte tirsdag 14.03.13 i 

Kommunegården, Sandvika.  Signert protokoll og 

ytterligere detaljer finner du på vellets hjemmeside 

under fanen ”om oss”.  Valget resulterte i følgende 

styresammensetting for 2013:  

1. Torill Tysnes, gjenvalgt som styremedlem for 2 

år og som styreleder for 1. år. 

2. Bjørn Lunøe, ikke på valg.  

3. Else Bakke,  ikke på valg.  

4. Per Øien, valgt for to nye år. 

5. Eivind Wolff, ikke på valg. 

6. Per Lund-Mathiesen, valgt for 2 år 

Varamedlemmer  

1. Carl Johan Hustad, (tidl. styremedlem), valgt 

for 1 år.  

2. Hjalmar Aass, (tidl. styremedlem), valgt for 1  år.  

Styremedlemmenes koordinater finner du under ”om 

oss” på vellets hjemmeside.   

Etter årsmøtet inviterte styret alle interesserte til et 

åpent møte hvor hovedtemaet var utviklingen av 

 

Sandvika sentrum med fokus på det nye kunn-

skapssenteret og kjøring i Gågaten. 

 
Velts styre for 2013. Fra venstre: Per Øien, Hjalmar Aass, Torill 
Tysnes, leder, Per Lund-Mathiesen, Else Bakke, Eivind Wolff, 
Bjørn Lunøe.  Carl Johan Hustad var ikke til stede. 

Vellets utfordringer i 2013 
(Ytterligere informasjon og detaljer finner du på 

vellets hjemmeside (http://sandvika-vel.no). 

Vellets årsmelding og utviklingen i Sandvika den siste 

tiden tyder på at vi også i 2013 går et interessant år i 

møte, og hvor utfordringene for vellet vil stå i kø.  Per 

i dag regner vi med at hovedutfordringene vil være 

som beskrevet i denne utgaven av Ditt Vel.  

Vi venter også i spenning på en serie regu-

leringsplaner i år – f.eks den store sentrumsplanen!! 

E-18 

Siden sist vi var innom føljetongen E-18 synes det å 

gå mot det resultatet vi i Sandvika ønsker oss,  d.v.s. 

tunnel fra Ramstad/Solvik til Gyssestad/Slependen, 

som vist på bildet nedenfor. Dagens fremdriftsplan 

sier at Statens Vegvesen skal presentere kommunen 

alternative forslag til kommunedelplan den 24. april.  

Medpolitisk behndling og høringer i tidenn som 

kommer er den videre fremdriftsplan vanskelig å spå.  

Vi som fremdeles lever får se, som det så viselig 

heter!  Så snart forslaget er presentert til kommunen 

vil du trolig finne det på kommunens hjemmeside og 

ganske sikkert på Sandvika Vels hjemmeside!   
 

Bildet nedenfor viser Statens Vegvesens plan for E-18 

i tunnel under Sandvika og deler av Sandviksveien og 

nåværende E-18 omgjort til vei for lokaltrafikk og  til  

bruk for E-18 trafikk når tunnelen av ulike grunner må 

stenges.  

Broene for E-18 og Sandviksveien rives og vi får en 

ny bro for lokaltrafikken som vist på bildet nedenfor 

http://sandvikabyjubileum.no/
http://sandvika-vel.no/


 

Så var det finansieringen, da! Vi venter spent på 

NTP!! 
 

 
 

E-16 fra Kjørbo til Bærumsveien 

Det forventes at arbeidet med opprettelsen av et 

tverrslag ved Jongsåsveien blir igangsatt ved årsskiftet 

2013/2014.  Det blir da starten på videreføring av 

Kjørbokollentunnelen nordover mot Bærumsveien. 

Den planlagte byggingen av tunnel fra Kjørbokrysset 

til Bærumsveien vil frigjøre store arealer på Hamang-

området og langs aksen Sandvika – Vøyenenga for 

fremtidig byutvikling.  I skrivende øyeblikk 

forhandler kommunen og Statens Vegvesen om bruk 

av sprengsten fra tunnelen som fyllmateriale for 

utbyggingen av stranden på Kadettangen. Det 

prosjektet har vi omtalt på vår hjemmeside ”utvidelse 

av stranden på Kadettangen”. 

Prøveprosjekt, kjøring i Gågaten 

 
Som vi alle har observert er kjøring i Rdm Halmrasts 

vei introdusert som et 2-årig prøveprosjekt. Er det slik 

som bildet viser vi vil ha det? Antakelig ikke! 

Vi har under hele planperioden pekt på at kjøring ikke 

vil være tilstrekkelig for økt liv i Gatebildet, men at vi 

vil være avhengig av et sterkt forbedret tilbud fra det 

tilstøtende næringsliv.  Slik som bildet viser ser det 

ikke særlig lovende ut! Vi venter spent på utviklingen 

av forbedret tilbud til publikum i Gågaten. Det navnet 

blir nok med oss en lang tid fremover!   

Videre ser vi frem til at evalueringskriterier blir 

publisert som en del av prøveprosjektet.  Vi ønsker 

ikke at en eventuell kundeøking pga en tilgang på 

flere hundre studenter på Kunnskapssenteret skal tas 
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Vi er også bekymret for trafikkproblemer i krysset 

Kinoveien/Brambanis vei/Løkketangen. Her oppstår 

daglig Fleksnes-situasjoner som ikke er til glede for 

noen!  

Kunnskapssenteret 

Mange har alle lidd oss gjennom rivingsfasen av den 

gamle trygdegården og vi kan alle nå glede oss over at 

byggingen av den nye lavblokken og rehabiliteringen 

av den eksisterende høyblokken er i god gjenge. Det 

rapporteres at tross oppstartforsinkelser er prosjektet 

tilbake på opprinnelig fremdriftsplan som tilsier et 

innflyttingsklart bygg ultimo 2014 for kommunens 

diverse aktiviteter som  
 Høgskolen i Oslo og Akershus 

 Andre Høgskoler 

 Voksenopplæringen (BKVO) 

 Musikk-og kulturskolen 

 Flyktningekontoret 

 Utleie til andre kurs- og seminarer 

Vårkosten 2013 
Vårkosten er en tradisjonell gjenganger og en dugnad 

for en ren by. Alle liker vi å se Sandvika ren og pyntet 

til 17. mai.  Bli med og bidra til at Sandvika blir 

skinnende ren til 17. mai! Alle beboere og gårdeiere i 

Sandvika oppfordres til å bli med på årets vårdugnad i 

Sandvika tirsdag 14. mai fra kl. 14 til 18. Dersom du 

ikke kan delta hele tiden, er det også fint med en times 

innsats. Det blir servering av varme pølser og drikke 

til alle deltakerne fra kl. 16. Oppmøte på Halvor 

Stenstadvolds Plass ved Meny.  

Minnesmerke 22. juli 

Den 22. august i fjor ble Nico Widerbergs 22.         

juliminnesmerket innviet på Kjørbo. Vellet arbeider 

for at minnesmerket skal være lettere tilgjengelig for 

besøkende enn tilfellet har vært i vinter.  Vellet 

arbeider for at kommunen og Entra, (som eier av 

Kjørboområdet, kan sørge for skilting i Sandvika slik 

- 



 

 

at det litt bortgjemte minnestedet blir enklere å 

finne. Dessuten ønsker vi å få en ordning hvor stien 

til minnesmerket blir lettere å ta seg frem på, spesielt 

en glatt eller sørpete vinterdag. Så gir vi oss ikke før 

vi har fått det litt hyggeligere på selve minnestedet 

med kanskje et sted å sitte i fred og ro. 

 
 

Løkkehaven 6.06 

Tradisjonen tro og som en del av Sandvikas 10- års-

jubileum innbyr Håndverksgata til ”The Great 

Gatsby Catwalk”.  

 
Bildet er fra fjorårets Sonja Henie jubileums Cat-

walk arrangement. I år er du invitert til å bli med på 

Catwalk eller bare bli med på Picnic i Løkkehaven, 

gjerne kledd i Gatsbyantrekk.  Ytterligere detaljer 

finner du i en løpeseddel hos Huset Midt i Mellom 

og hos Asker og Bærum Symaskinsenter. 

Sandvika by – 10-års jubileum 

 
                                       foto Budstikka 

Som nevnt inn-

ledningsvis av 

vår styreleder så 

nærmer vi oss en 

jubileumsfest 

med stormskritt. 

En flittig arbeids-

komité arbeider  

intenst for å komme i mål til den fastlagte festuken 

4. – 8. juni i år. Programmet finner du her: 

http://sandvikabyjubileum.no/. 
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Bærum Sporstklubb 

 

Som de fleste sandvikinger fikk 

med seg i 2012 så rykket Bærum 

Sportsklubb ned fra Adecco-ligaen. 

Vi forstår fra klubbledelsen at 

klubben har store planer om å 

rykke opp igjen denne sesongen.  

Igjen oppfordrer vi alle oppegå-     

ende Sandvikinger til å fylle Sandvika stadion på 

klubbens hjemmekamper. I fjor etterlyste vi 

kampsanger og høyrøstet støtte til gutta på matta.  

Blir det bedre i år, mon tro?  Vi gleder oss spesielt til 

lokalderbyet mot Asker som jo har like ambisiøse 

planer om opprykk! Den første lokale derby kampen 

spilles på Føyka 4. mai mens den tilsvarende 

hjemmekamp går 17.8. på Sandvdika Stadion. BSK 

første hjemmekamp i mai er 18.05 kl. 

16.00 mot Molde 2. Skal BSK lykkes med å komme 

tilbake til Adecco-ligaen, trengs din entusiastiske 

støtte! Terminlisten finner du på: 

http://www.baerumsk.net/bsk2.0/ 

Elias Smiths vei 10-26 

 

.

 

- 

Planutvalget behandlet for 2. gang detaljregulering 

medio april i år og sendte saken til formannskapet 

og kommunestyret Forslaget legger til rette for ut-

vikling av allsidig bybebyggelse som kontorer, for-

retninger, offentlig og privat tjenesteyting. 

Gateløpet skal bevares som historisk ferdselsåre (del 

av Gamle Drammensveien) og skal forsterkes som 

urban ferdselsåre i Sandvika by.  Husene nr. 18, 20 

og 26 skal bevares som en del av miljøet fra 

handels- og håndverksbyen Sandvika.  Forbindelsen 

mellom Sandvika vest og Hamangområdet skal 

oppgraderes visuelt og materielt.  

Vi merker oss at det ikke er lagt til rette for boliger, 

angivelig, i følge kommunen, pga nærhet til jern-

banen og tilhørende, uakseptable støyproblemer.  

Det åpnes derimot for boliger i nabobygget nr. 10 

(Kjettingen) når den tid kommer.  

Sandvika Vel og flere andre anbefalte en høyere be-

byggelse med boliger i de øverste etasjene. Vellet 

anbefalte dessuten at gangveien langs jernbane mot 

Jongsåsen blir holdt åpen. 

http://sandvikabyjubileum.no/
http://www.baerumsk.net/bsk2.0/
http://sandvika-vel.no/wp-content/uploads/2013/03/FLYFOTO_358_SANDVIKA.jpg


  



 

Kvistinnsamling  2013 – uke 22 
De siste årene har vi gjennomført aksjonen i uke 19.  

Innsamling i år i uke 18 og 19 er ikke mulig, angivelig 

p.g.a. de mange ukehelligdager i den perioden. Uke 

17 ville gi for liten forberedelsesfrist. Vellets aksjon i 

år vil derfor foregå i uke 22. Betingelser og forut-

setninger er som i fjor, men de gjentas allikevel for 

sikkerhets skyld (noter spesielt betingelsen om at 

avfallet legges ved offentlig kjørevei): 

 

 

NB!  Kvistinnsamling  Uke 22  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 22.  
Betingelsene for henting følger nedenfor. 
Hageavfallet må legges ved offentlig kjørevei 
senest i løpet av SØNDAG 26. 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. 
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17. mai 2013 

 

Vi har hatt en kjølig og 

våt inngang til våren, men 

det er glemt når vi nå ser 

frem til årets 17. mai 

festligheter i Sandvika.  

Årets arrangement starter 

som vanlig med krans-

pålegging og tale for  

dagen av ord føreren kl. 8.00 ved Rytterstatuen ved Råd-

huset.  Det blir også anledning til en kopp kaffe og noe 

godt å tygge på etter kranspåleggingen.  

Borgertoget starter som vanlig fra Løkkehaven og vi ser 

alle frem til festforestillingen i Kulturhuset som avslutter 

dagens arrangement i Sandvika.   

 

Borgertoget går fra 

Løkkehaven til 

Kulturhuset – ruten 

er som vist på kart-

skissen: Løkkehaven 

- Gågaten – Sand-

vikabroen- Byparken 

-  Kinoveien – Vest-

fjordgaten - 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 til trengende; 

10.00  Barnetoget ved Evje skole starter. Se Evje Skoles 

eget program; 

13.00  Servering i Løkkehaven i påvente av Borgertogets 

avgang. Arrangement av leker og annet  

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 gjennom Sandvika til Kulturhuset, som vist 

på skissen ovenfor; 

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. 

NB! Billetter til festforestillingen hentes i Kulturhuset 

fra 2. mai. 
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Evje skoles musikkorps fyller 100 år 

 

 oppfordring fra selskapets interimstyre, valgte vellets 

nyvalgte styre imidlertid å omgjøre denne be-

slutningen, og Per Øien vil nå stille som kandidat til 

styret som skal velges på selskapets kommende 

generalforsamling.  

Vi regner med at i løpet av våren vil det bli ansatt en 

meget godt kvalifisert leder for selskapet. 

Vårt Sandvika har følgende visjon: ”Vårt Sandvika 

skal utvikle Sandvika til en pulserende by med et 

attraktivt handelsmiljø og varierte kulturopplevelser i 

et hyggelig byrom.  Byens skal preges av rekreasjon 

og innovasjon”.  

Vårt Sandvika vil få et koordinerende ansvar for de  

Det er ikke bare Sandvika by som jubilerer i år. Det eneste 

skolekorps innen Sandvika Vels grenser, Evje skoles 

musikkorps, fyller imponerende 100 år i år. Korpset ble 

stiftet den 5. mars 1913 og skal være det eldste korpset av 

sitt slag i Akershus.  I dag er det rundt 60 skoleelever i 

korpset. Det er med andre ord ingen mangel på 

rekruttering.  

Den 18. april hadde mange gleden av å overvære korpsets 

jubileumskonsert i Bærum Kulturhus.  

 

Vi gratulerer korpset og ønsker det 

lykke til i de neste, minst 100 år! 

Vårt Sandvika AS 

 
Vårt Sandvika er nå endelig stiftet med et interimstyre som 

skal lede firmaet frem til generalforsamlingen den 28. mai. 

Bjørn Frodahl leder interimstyret som ellers består av 

representanter for næringslivet og gårdeiere i Sandvika 

samt kommunen.  Vellet er også representert ved vår 

nestleder Per Øien.  Sandvika Vel valgte opprinnelig ikke å 

delta i selskapets styre da vi ønsket å stå helt fritt i forhold 

til selskapets videre beslutningsprosesser og drift. På  

 tradisjonelle og andre byarrangementer. Vi regner med 

at Vårt Sandvika vil få sin egen hjemmeside etter hvert 

hvor vi kan følge med på utviklingen.  I mellomtiden 

vil vellets hjemmeside følge opp med relevant 

informasjon etter hvert som firmaet finner sin form og 

setter sine spor. 

 

Al-Rahma Islamic Center, Bærum 
Al-Rahma Islamic Center Bærum, er en muslimsk 

forening dannet for ca. 3 år siden av og for muslimer i 

Bærum og kommunens omegn.   

Ditt Vel har vært på besøk i deres gudshus i Anthon 

Walles vei 36 (Brødrene Berntsen-bygningen).  Vi 

forstår det slik at dersom en gruppe samles på et sted 

for å be, oppfyller det kravet for å kunne kalles en 

moské - masjid på arabisk. Lokalene, d.v.s. moskeen, 

består hovedsakelig av to bønnerom, ett for menn og 

ett for kvinner, og er muslimenes samlingssted for 

ukedagenes 5 pålagte bønner per dag og den 

obligatoriske fredagsbønnen. 

Al-Rahma Islamic Center har en Imam som leder 

fredagsbønnen og en forvalter som tar seg av de ulike 

administrative oppgaver.  

Moskeen er åpent for alle muslimer, ikke bare for de 

som bor i eller på annen måte tilhører Bærum.  En 

regner med at en 150 – 200 muslimer fra en rekke 

nasjoner besøker moskeen i løpet av uken, de aller 

fleste på fredager. De besøkende er stort sett menn, 

dog er kvinner og barn velkomne.  

Ett tankekors for redaktøren av Ditt Vel er at Al-

Rahma Islamic Center og de fleste av dets besøkende 

ikke synes å være spesielt godt informert om Sand-

vikas forestående 10-års jubileums arrangementer! 
 

 

 

mailto:Sandvikavel@gmail.no
http://www.sandvikavel.net/
http://www.google.com/imgres?q=instrumenter&hl=no&biw=1366&bih=618&tbm=isch&tbnid=GgkIPmBHDU9-PM:&imgrefurl=http://www.hosleskolekorps.no/utstyr.php&docid=_He4DmJpqn6NbM&imgurl=http://www.hosleskolekorps.no/images/instruments2.jpg&w=264&h=300&ei=0r5mUaniJsKs4AT8oYGoCA&zoom=1&ved=1t:3588,r:11,s:0,i:129&iact=rc&dur=3601&page=1&tbnh=162&tbnw=143&start=0&ndsp=18&tx=60&ty=88


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


