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Styreleders Hjørne 

Det er en glede å kunne presentere et nytt nummer av Ditt 

Vel! Etter et år i dvale er Bjørn Lunøe på plass som 

redaktør av bladet, slik han har vært fra starten. Bjørn 

Lunøe, mangeårig leder av Sandvika Vel, har påtatt seg 

oppgaven med å få utgitt medlemsbladet igjen. Målet er å 

levere ut 4 utgaver pr år, altså 3 nummer i 2015. Bladet vil 

bli distribuert i postkassene til beboerne som sogner til 

Sandvika Vel. Dette vil gi oss muligheten til å fortelle om 

vårt arbeid og engasjere medlemmene i pågående 

prosjekter. Vi håper riktig mange vil ta kontakt med 

synspunkter og kommentarer. 
 

Mail kan sendes til post@sandvika-vel.no, besøk 

vår hjemmeside  www.sandvika-vel.no 
 

Vi ønsker våre lesere en fin vår - kvistinnsamlingen 

vil foregå i uke 18, se omtale i bladet.  

Vellets Årsmøte, mars 2015 

Sandvika Vel arrangerte Årsmøte tirsdag  24.mars 2015, i 

Kunnskapssenteret, Sandvika.  Signert protokoll og ytter-

ligere detaljer finner du på vellets hjemmeside under fanen 

”om oss”.  Valget resulterte i følgende styresammensetting 

for 2015:  

Torill Tysnes,              2014 - 2016,               leder 

Eivind Wolff 2014 - 2016,         sekretær 

Per Lund-Mathiesen 2015 - 2017,         kasserer,                

  medlemsregisteret 

Jona Ragnarsdottir 2014 - 2016,   styremedlem 

Jon Halvor Stridsklev 

Hans Petter Rebo 

2015 - 2017,   styremedlem 

2015 – 2017,   styremedlem 
 

Varamedlemmer 
 

Kirsten Svane 2015- 2016 

Egil Folke Moe 2015- 2016 
 

Valgkomité: 

Vigdis Øien 

Bjørn Tandberg 

Revisor: 

Ingrid Sørum 

 

Styremedlemmenes koordinater finner du under ”om oss” 

på vellets hjemmeside.   

Etter årsmøtet inviterte styret alle interesserte til et åpent 

møte hvor direktør Johan Steffensen fra Bærum Kommune 

presenterte de siste tanker og planer om den forestå-

ende utviklingen i Sandvika Øst. 

 

 

Seniorbasen i Sandvika 
 

Vellet har i flere år vært pådriver for å få etablert et 

Seniorsenter i Sandvika. 
 

I samarbeid med kommunen har en nå fått etablert en såkalt 

Seniorbase i Kommunegården.  Det betyr i korthet at  

 Det er dannet et brukerråd/brukerstyre som skal 

overvåke og tilrettelegge den videre prosessen; 

 Brukerstyret består av representanter fra følgende 

organisasjoner/foreninger: Sandvika Vel v/ Hjalmar 

Aass; Seniornett v/ Bjørn Rønning Hansen; 

Seniorkultur v/Lill Silseth; Forum 60+ v/ Erik Sebø; 

Kreftforeningene v/ Tore Flugstad; 

 Brukerstyret skal tilrettelegge for mest mulig av de 

aktiviteter som seniorene etterspør; 

 Seniorbasen skal være brukerstyrt og brukerdrevet; 

 Seniorbasens program vil inngå i kommunens program 

for Seniorsentrene i Bærum - høsten 2015; 

Basert på de skisser som i skrivende øyeblikk er til-

gjengelige, blir arealet som i dag representerer møte-

rommene M2 og M3 og arealet utenfor mot «midtarealet» i 

Kommunegården stillet til disposisjon for formell og 

uformell møtevirksomhet, med muligheter for lettere 

servering, som kaffe, te og lignende. Det skal også bli mulig 

å disponere kantinen etter nærmere avtale med kommunen. 
 

Vi forstår at den nødvendige ombygging allerede er 

igangsatt, men siden arealet skal benyttes som valglokale 

ifm høstens valg, har en satt åpningsdatoen for Seniorbasen 

til 21.09.2015. 
 

Du kan lese mer om dette på vellets hjemmeside: 

http://sandvika-vel.no/2015/02/seniorsenter-i-

sandvika/#comment-1213  

 

Medlemskap i Sandvika Vel 
Vi både ønsker deg og trenger deg som medlem i Vellet, 

ikke bare fordi du kan bidra økonomisk med den beskjedne 

kontingenten, men også fordi dine meninger og opp-

fatninger vil være verdifullt innspill til Vellets arbeid. Du 

kan melde din interesse ved å sende en e-post til 

post@sandvika-vel.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 

 

 

 

http://www.sandvika-vel.no/
http://sandvika-vel.no/2015/02/seniorsenter-i-sandvika/#comment-1213
http://sandvika-vel.no/2015/02/seniorsenter-i-sandvika/#comment-1213
http://vel.no/


Kvistinnsamling  2015 – uke 18 
Vellets aksjon i år vil foregå i uke 18. Betingelser og for-

utsetninger er som tidligere, men de gjentas allikevel for 

sikkerhets skyld (noter spesielt betingelsen om at av-

fallet legges ved offentlig kjørevei): 

 

           

NB!  Kvistinnsamling  Uke 18  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 18.  
Betingelsene for henting følger nedenfor. 
Hageavfallet må legges ved offentlig kjørevei 
senest i løpet av SØNDAG 26. april 

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 opp-
  samlet over lengre tid. 

 
 

Historien om en Postkasse 
 

 

Dette er historien om Posten i 

Sandvika. En viktig samfunns-

institusjon, sentralt plassert i 

mange år. Så ble lokalene der 

Posten holdt til kondemnert og 

Posten måtte flytte. Det likte Posten dårlig!  Les mer om 

den tragikomiske historien på vellets hjemmeside. 

 

Broer i Sandvika 

Sandvikas broer 

Da Sandvika by ikke har en bygrense, er det ikke enkelt å 

bestemme hvilke broer som ligger i Sandvika, men for et par 

år siden gikk Ditt Vels nåværende redaktør Sandvika rundt 

og fotograferte det som var av broer, fra Kalvøya/Kadet-

tangen i sør til Evjebakken/Brynsveien i nord – det ble et 

tyvetalls stykker.  Bildene er oversendt kommunen med 

forslag til navn på de navnløse og med ønske om at alle 

broene får et offisielt navn så vi alle vet hva vi snakker om. 

Forslaget er behørig behandlet av administrasjonen og det 

vil bli sendt på høring før det går til politisk behandling.    

Det er håp om at vi i løpet av året skal kunne rapportere om 

det endelige resultatet. 

Gangbro over Jongsåsveien 

De som har fulgt godt med vil ha notert at vellet de siste 

årene har vært opptatt av at den planlagte gangbroen 

over Jongsåsveien kommer på plass, noe som var en 

forutsetning for bygging av blokkene i Jongsåsveien 2.  

Vi konstaterer derfor med glede at arbeidet med å 

montere en midlertidig bro nå er kommet godt i gang.   

 

Det er tydelig at broen ikke 

tilfredsstiller kravene til Uni-

versell Utforming, men vi har 

forstått at det i løpet av året vil 

komme utbedrende tiltak i så 

måte. Vellets hjemmeside vil følge nøye med på utvikl-

ingen. 

E-18 
 

Nå har det seg dessverre slik at føljetongen E 18 er like 

levende og aktuell som den har vært de siste mange årene.  

Vi noterer i Budstikka at vår ordfører er stadig like opti-

mistisk når det gjelder gjennomføringen av dette etter hvert 

så kontroversielle og langdrygelige prosjektet. Den siste in-

formasjonen vi har fra Vegvesenets prosjektleder, er at det i 

skrivende øyeblikk arbeides med reguleringsplanen for 

strekningen Lysaker – Ramstadsletta som en antar å få god-

kjent våren 2017.  Det er videre et optimistisk håp om  an-

leggstart sent 2018, noe som forutsetter en prosess uten 

store, forsinkende problemer.   
 

Så var det finansieringen, da! Det forutsettes egen bom-

pengefinansiering i tillegg til midler fra Oslopakke 3 og 

staten, noe vi forstår vil kreve at det fremmes en egen bom-

pengesak, først for lokale vedtak og deretter som en Stor-

tingsproposisjon. Det blir sagt at det kan tidligst skje våren 

2018. En kan derfor konstatere at finansieringen ennå ikke 

er i orden! 
 

Vi har også forstått at kommunen vil legge frem et altern-

ativt forslag vedr. den nye Sandviksveien, som i tillegg til å 

være en lokalvei, også vil tjene som en avlastningsvei for 

tunnelen under Sandvika når den av en eller annen grunn må 

Stenges. Det forventes at den alternative løsningen vil bli 

presentert til våre politikere i.f.m. forslaget om ombygg-

ingen av Sandvika Øst, som blir diskutert på siste side. 

 

 



Arrangementer i Sandvika i sommer 

Håndverksgata 

 

Det tradisjonelle 6.06 

arrangementet er i år tenkt 

flyttet fra Løkkehaven til  

Håndværksgata mellom  

Løkke/Gråstua,    Randers-

gården    og    Løkketangen  
senter.  Fra kl. 12.00 vil du finne åpne salgsboder på 

begge sider av gaten. Samtidig starter også en rebus-

"gange" mellom butikker i området. Det blir premi-

ering av de som løser «Løkkenøtter».  
 

Det tradisjonelle CatWalk arrangement, under tema 

"HippieChic",  med   deltakere fra videregående 

skoler og ungdomsskoler i tillegg til åpen klasse, 

starter kl. 13.00. Du vil også kunne oppleve opptog 

med 60-talls biler og Scootere. 
 

Vi har for øvrig merket oss at Gråstua i Løkkehaven har 

vært stengt en periode, men vi kan berolige alle med at den 

skal gjenåpnes, etter sigende i samarbeid med foretaket 

HappiNæss, som syr og selger «håndlagde, glade klær som 

både er sunne for kroppen og miljøet».  For interesserte: 

www.happinæss.com 
 

Løkkehaven 
I tillegg til å være scene for en viktig del av 17. mai 

arrangementet, vil en rekke arrangementer under byfesten 

også foregå i Løkkehaven.  Gjennom sommeren legges det 

til rette for sjakkspill, leker, uteservering med alle 

rettigheter. Her finner du også Lykkehaven med galleri 

Bjørg Thorhallsdottir, butikk & café, EB keramikk og 

en nyåpnet Gråstua. 
 

Sandvika Byfest fyller 10 år i år     
I år har Byfesten 10-års bursdag og den skal bl.a.feires 

med ballonger, bursdagskaker og en fargerik og flott 

hatteparade. Byfesten arrangeres i år fra 27. - 31 august, 

og paraden går av stabelen lørdag 29 august kl 12 fra 

Rådhusets Borggård. En håndplukket jury skal kåre den 

flotteste bursdagshatten og har du lyst til å lage din egen 

hatt så er du velkommen til å delta på hatteverksted i 

dagene før Byfesten. Følg med på hjemmesiden 

www.sandvikabyfest.no. 

I fjor hadde Byfesten publikumsrekord. Nesten 100.000 

mennesker besøkte byen i løpet av fire Byfestdager, og i 

år satser vi på ny rekord. Løkkehaven skal fylles med 

sjakkturneringer og valgkampsjakk med levende politiker-

brikker. Her blir det foredrag og andre kulturelle 

arrangementer. På gater og torg vil du finne markedsboder 

med mat og gaver fra hele verden og alle kriker og kroker 

av Bærum. Det blir olabilløp, byorientering, barne-

aktiviteter, hest og vogn, sightseeingtog, tivoli, kor, korps, 

teater og alt annet som hører byfesten til. I år blir det også 

nysirkusfestival bak Sandvika vdg. Og Kulturnatten, som 

i år har fokus på Lysets år, skal løftes til nye høyder! Gå 

ikke glipp av en spektakulær vandring langs den vakre 

Sandvikselva lørdag 29. august kl 22 – 24. 

Oppslagstavle på Otto Sverdrups Plass  

           

Tidligere hadde vi den gamle gaven fra Sandvika Vel – nå 

har vi denne nye, hvor vellet har sørget for at den er dekket 

med korkplate for bedre feste og vedlikehold av tavlen.  

Vellet har i flere år etterlyst flere strategisk plasserte 

oppslagstavler i Sandvika! 

Kunnskapssenteret 

 

Kunnskapssenteret på 

Otto Sverdrups plass 

skal profilere Bærum 

som en kunnskaps-

kommune. Senteret sto 

ferdig i 2014 og er en 

del av utviklingen av 

Sandvika Sentrum øst.  

Senteret består av mange forskjellige aktører og kommunen 

håper på mange gode synergier mellom aktørene i senteret.  

For flere interessante faktadetaljer om senteret, gå til: 

http://ksis.s3.solidmedia.no/ 
  

Bærum Sportsklubb i OBOS-ligaen 

 

Alle interesserte fikk med seg at BS var 

sekunder fra å spille avgjørende kamp mot 

Brann for opprykk til Tippeligaen i 2015.  

Det gikk dessverre ikke, sier noen, heldig 

vis, sier andre.  Så får vi se om laget blir 

godt nok til å kunne spille for kvalifisering  

til Tippeligaen til høsten, mens andre tenker at det skal bli 

vanskelig nok å holde seg i live der de er i dag  

Asker klarte ikke opprykk siste sesong, så det blir dessverre 

ikke noe lokal-derby i år.  Redaksjonen ser derimot frem til 

oppgjøret mot Brann den 28.06 kl. 18.00 på Sandvika 

Stadion, da Styreleder i Sandvika Vel er født med Brann-

skjerf rundt halsen.  

Vårkosten 2015 

 
Foto Freddy Nilsen 

Vårkosten er en trad-

isjonell 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 gård-eiere i Sandvika oppfordres til å bli med på årets 

vårdugnad i Sandvika tirsdag 12. mai fra kl. 14 til 18. 

Oppmøte ved Kanel.  Dersom du ikke kan delta hele tiden, 

er det også fint med en times innsats. Det blir mat- og 

drikkeservering fra kl. 17. 

 

http://www.happinæss.com/
http://www.sandvikabyfest.no/
http://ksis.s3.solidmedia.no/
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I fjor hadde vi praktfullt 

festvær og vi satser på at det 

samme vil gjenta seg i år.  

Årets arrangement starter 

som vanlig med kranspå-

legging og tale for dagen av 

ordføreren kl. 8.00 ved Ryt- 

terstatuen ved Rådhuset.  Det blir også anledning til en 

kopp kaffe og noe godt å tygge på i Rådhuset 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 Kultur-

huset – ruten er som vist 

på kartskissen: Løkke-

haven - Gågaten – Sand-

vikabroen - Byparken – 

Vestfjordgaten - Claude 

Monets allé – Kultur-

huset. 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 Sand-

vika Musikkorps; 

08.05 Bekransning av Rytterstatuen i Sandvika ved ord-

fører Hammer Krog;   

08.15  Rådhuset åpner sin resepsjon som ”varmestue” med 

servering av kaffe og noe godt å tygge på 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 Janitsjarkorps leder 

Borgertoget gjennom Sandvika til Kulturhuset, som 

vist på skissen ovenfor;  

15.30 Festforestilling i Kulturhuset, hvis hjemmeside bl.a. 

sier: «Også i år vil Kulturhuset fylles av det lokale 

kulturlivet med sang og dans og musikk». 

Billetter kan hentes i billettluken i Bærum 

Kulturhus f.o.m. tirsdag 5. mai kl. 11.00. Max. 4 

billetter pr. person». 

Hva skjer i Sandvika Øst 

Dette var overskriften på kommunens direktør Johan Stef-

fensens presentasjon av kommunens siste tanker og pla-

ner når det gjelder utviklingen av Sandvika Øst. 
 

 
Bildet over viser området som det nå fokuseres på. 

Rådmannen mener det er behov for å utvikle felles mål og 

strategier for Bærum kommune frem mot 2035. 

Kommunens utfordringer de neste 15-25 årene krever 

derfor en kombinasjon av langsiktig planlegging og årlige 

grep. 11. februar i år hadde Formannskapet en første 

behandling av et planverk for fremtiden.  Når dette leses 

antar en at Formannskapet har hatt de nye tanker og planer 

til annen gangs behandling. I denne sammenheng refereres 

det til kommunens: https://www.baerum.kommune.no/ 

Forsidenyheter/Planlegging-for-2035/. 
 

Vi har forstått det slik at det planlagte parkeringshuset 

under Rådhusparken avventes p.g.a. uavklarte ramme-

betingelser (bl.a. ny lokalvei når E18 fjernes), og under-

grunnskabler, som det vil bli uforholdsmessig dyrt å for-

holde seg til. En vurderer derfor å angripe ombyggings-

planene ved å starte i nordenden, d.v.s. ombygging av 

Stasjonsanlegget (Rom Eiendom regner med start i 2015!), 

rivning og ombygging av Åmodt og Helgerud gårdene og 

med bygging av et garasjehus under dette området.  Vi må 

tålmodig vente på Formannskapets 2. gangs behandling, 

som vi må anta har funnet sted når dette leses. 

Minnesmerke Casbar Donato Brambani 
 

 

Vellet har de siste 5 årene arbeidet for at 

det reises en minnesmerke i naturlig 

størrelse over Brambani, Sandvikas store 

industrigründer og vellets første formann, 

på et egnet sted i Sandvika. Vi antar at en 

konkurranse vil bli utlyst i løpet av 2015 – 

en konkurranse som vellet vil støtte økon- 

omisk. Kommunen har avsatt midler til formålet i 

budsjettet for 2015.  For mer informasjon om Brambani: 

http://sandvika-vel.no/2013/12/1799/. 

http://vel.no/
http://sandvika-vel.n/
https://www.baerum.kommune.no/%20Forsidenyheter/Planlegging-for-2035/
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