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Styreleders Hjørne 

 

Våren kom tidlig til vårt område i år. Det rakes og ryddes rundt oss, vårrengjøring både 

inne og ute. Men hvor er dugnadsBæringen som vil være med på å gjøre Sandvika, byen 

vår, fin til 17, mai?  I år har Vellet og Vårt Sandvika sett seg nødt til å avlyse arrangementet 

«Vårkosten».  Hva skal til for å engasjere våre medlemmer? Vi mottar gjerne ideer og 

forslag, adressen er post@sandvika-vel.no. 

Nå skal planene for utvikling av Sandvika endelig fastlegges. Kommunestyret behandler 

saken endelig i møtet 31. mai 2017. les mer om dette på side 3 og 4.   Mye spennende 

skal skje, og Sandvika Vel vil aktivt følge med!  

Den velavisen du leser i dag er den andre av de fire vi normalt publiserer per år.  Dessverre har vi et problem 

i år, da vår redaktør uheldigvis er ute av stand til å fortsette arbeidet med de to gjenstående utgivelser.  Vi 

henvender oss derfor til våre lesere og spør om det er en eller flere der ute som kan tenke seg å overta som 

redaktør.  Redaktørarbeidet er spesielt interessant for en som liker å holde seg orientert om hva som skjer i 

Sandvika og hvilke planer som er under forberedelse og utvikling for det fremtidige Sandvika.  Vi inviterer 

interesserte til å ta kontakt for en samtale som kan klargjøre eventuelle forutsetninger.  Kontaktperson er 

styreleder Torill Tysnes, tlf. 93221109,  post@sandvika-vel.no.  

Vi ønsker våre lesere en fortsatt fin vår og god sommer 

Vellets Årsmøte 2017 
Årsmøte ble avholdt i Seniorbasen i Kommunegården i Sandvika mandag 6. mars 2017 kl. 1800.  

Årsmøteprotokollen finner du på vellets hjemmeside.  

Etter årsmøtet var det åpent møte med foredrag av Hjalmar Aass om Caspar Donato Brambanis mangeårige 

og omfattende innsats for utviklingen av Sandvika fra 1860-årene til ca 1906.   
 

Det nye styret ser nå slikt ut:  

Styremedlemmer 
Torill Tysnes, styreleder , gjenvelges for perioden 

2017-2018 

Jona Ragnarsdottir, styremedl./nestleder, ikke på valg 

Per Lund-Mathiesen, Styremedlem/kasserer, gjenvalgt 

for perioden 2017-20 

Lisbeth Hansen, velges for perioden 2017-2019 

Hans Petter Rebo, Styremedlem, ikke på valg 

Stig Henriksen, velges for perioden 2017-2019 

Eivind Wolff, ikke på valg, Styremedlem/styresekretær 

Kirsten Svane og Egil Folke Moe,, Varamedlemmer,  

gjenvalgt for perioden 2017-2018 

Valgkomité: Bjørn Tandberg, gjenvalgt 

Vigdis Mosling Øien, gjenvalgt 

Revisor:        Ingrid Sørum 

  
Vellets styre for 2017-2019.:  
Bak fra venstre: Egil Folke Moe, Eivind Wolff, Stig 

Henriksen, Per Lund-Mathiesen,  

Foran fra venstre: Lisbeth Hansen, Torill Tysnes, Jona 

Ragnarsdottir, og Kirsten Svane. 

Hans Petter Rebo var ikke til stede da bildet ble tatt 
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Kvistinnsamling 2017 – uke 18, 3. – 5. mai  
Vellets aksjon i år vil foregå i uke 18. Betingelser og forutsetninger er som tidligere, men de gjentas 

allikevel for sikkerhets skyld (noter spesielt betingelsen om at avfallet legges ved offentlig kjørevei):  

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 i år bli foretatt av RENOVA  i uke 18, 
3. – 5. mai..  Betingelsene for henting følger nedenfor.  

Hageavfallet må legges ved offentlig kjørevei senest ONSDAG 3. MAI kl. 0800.  
For at RENOVA 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. 15 cm diam. og maks lengde 

på 2 m;  

❖ 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 offentlig 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:  
- Utlagt hageavfall som ikke tilfredsstiller ovenstående betingelser;    
- Dårlig buntet kvist/løs kvist og kvist med lengde OVER 2 meter;  
- Tunge sekker  

- Urimelig store hauger som åpenbart er oppsamlet over lengre tid.  

17. mai 2017 
Er det noe vi har lært de siste årene så er det at værgudene ikke tar spesielle hensyn når det gjelder 17. 

maiarrangementet i Sandvika.  Men vi lever i håpet og forventer at vi i år blir velsignet med sol og varme.  

Årets arrangement starter som vanlig med tidlig salutt fra Løkkeåsen. Presis kl. 8.00 er det flaggheising og 

kranspålegging, og tale for dagen av ordføreren ved Rytterstatuen ved Rådhuset.  Som tidligere blir det også 

i år anledning til en kopp kaffe og noe godt å tygge på i Rådhuset etter kranspåleggingen. 

  

Løkkehaven har en sentral plass i arrangementet i det ettermiddagens Borgertog starter her og går den 

sedvanlige ruten via Gågaten – Rådhusbroen - Byparken – Vestfjordgaten - Claude Monets allé til Kultur-

huset, hvor dagens arrangement avsluttes med en festforestilling. 

Programmet fra morgen til kveld ser da slik ut:   

07.00 Salutt fra toppen av Løkkeåsen  

07.30 Sandvika Musikkorps spiller opp i Agneslund;  

08.00 Flaggheising på Rådhusbroen med fanfare fra Sandvika Musikkorps;  

08.05 Bekransning av Rytterstatuen i Sandvika ved ordfører Hammer Krog;    

08.15 Rådhuset åpner sin resepsjon med servering av kaffe og noe godt å tygge på; 

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;  
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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 

beskrevet ovenfor;   

15.30 Festforestilling i Kulturhuset.  Også i år forventer vi at tradisjonen tro vil festforestillingen vise 

eksempler på det lokale kulturlivet med sang og dans og musikk».  

Billetter kan hentes i billettluken i Bærum Kulturhus f.o.m. fredag 5. mai kl. 11.00. Max. 

4 billetter pr. person».  

Siste nytt i kortversjon vedr. tidligere presenterte Sandvika-planer 
I dag foreligger det en rekke mer eller mindre utviklede planer for videre utvikling av Sandvika By.  De fleste 

har vi vært innom tidligere i Ditt Vel, noen til og med flere ganger. Nedenfor følger kortversjoner av situasjoner 

som de er oppfattet i skrivende øyeblikk 

Sandvika Business Center (CBS) 

 
Foto: Stein Halvorsen Arkitekters presentasjon 

Som vi tidligere har skrevet, går det fremdeles tregt på denne 

byggeplassen som ligger så sentralt i Sandvika.  Prosjektet var 

opprinnelig tenkt som et kontorkompleks med butikker på 

bakkeplan, men byggherren ønsker altså å få omregulert pro-

sjektet til også å omfatte leiligheter. Arkitekten har sendt inn et 

reguleringsforslag, og vi forstår at dette vil bli behandlet i 

Kommunestyret ultimo mai i år.  Som en vil se av arkitektens 

forslag, er det foreslått et leilighetskompleks som bl.a. omfatter 

høyhus i varierende høyde.  Det skal bli spennende å observere 

våre politikeres og Sandvikingers reaksjon på høyhus-

forslaget. Likeledes skal det bli interessant å se hvordan en har  

tenkt å løse leiligheters nærhet til jernbanen. 

I.h.t arkitekten omfatter forslaget 120-150 leiligheter i «alle størrelser».  Arkitekten understreker at det er ingen 

ting som er vedtatt på reguleringsnivå enda; dog forstår vi at salget av leiligheter allerede har startet.  

For en tid tilbake har Sandvika Vel påpekt overfor kommunen at det er en rekke beboere i CBSs nærområde 

som har klaget på tiltagende støy fra togtrafikken og da spesielt godstrafikken, noe vi antar vil ha betydning 

for Kommunestyrets behandling i mai d.å. 

Så vidt vites har Skatt Øst flyttet fra Otto Sverdrups plass til den ferdigstilte kontordelen som ligger lengst 

mot vest. 

Nye Kadettangen/Sandvika Fjordpark 

 

Kadettangen er en av våre trofaste gjengangere i Ditt 

Vel.  Det siste året har det foregått hektisk virksomhet 

med knusing av sprengstein fra tunneldriften på den 

nye E 16.  Vi ble i sin tid forespeilet bading på den 

Nye Kadettangen i løpet av inneværende sommer, 

noe kommunen mener skal kunne bli aktuelt, i det de 

ser en mulighet for å åpne den ytre delen mot Kalvøya 

til sensommeren.  Dagens bilde (fotograf Hjalmar 

Aass) gjør det mulig å tro på den fremdriftsplanen.   

Skulle det ikke gå, må vi ikke glemme at Kalvøya også er et fortreffelig sted å bade fra. 

Da venter vi i spenning på planer for en eventuell omplassering av Sandvika Stadion og den tilknyttede hallen.  

 

Sandvika – byen for fremtiden og Områderegulering Sandvika øst 
Bærums Formannskap inviterte til høringsmøte om Sandvika-planene 18. april 2017. Organisasjoner og 

privatpersoner var invitert til å komme med innspill til planene.  Invitasjonen presenterte følgende saker: 

https://www.baerum.kommune.no/politikk-og-samfunn/barum-2035/stedsutvikling/sandvika/ 

Lenken finner du på vellets hjemmeside. 

  

     3 

https://www.baerum.kommune.no/politikk-og-samfunn/barum-2035/stedsutvikling/sandvika/


Sandvika Øst 

Kommunen fremholder at fremtidens Sandvika 

strekker seg fra Kjørbo i vest, til Hamang, 

Bjørnegård og Franzefoss i nord. Dette, sammen 

med Lakseberget og Kadettangen i øst og sør, vil 

bli nye byområder som omkranser den gamle 

bykjernen. I tillegg står den gamle bykjernen i 

Sandvika øst foran en betydelig forvandling. Vi 

noterer at kommunen påpeker at de omfattende 

plan- og utviklingsprosjektene i Sandvika må ses i 

sammenheng og at samlet gjør disse planene og 

prosjektene at byen på mange måter er i 

«støpeskjeen». Derfor ønsker rådmannen å tegne 

bildet av bredden i Sandvikas utvikling. Samlet 

utgjør prosjektene en helhetlig sammenkobling av 

byområder med bygninger, veier og grønn struktur 

som kommunen kaller «byromsnettverk».  

Kommunen har utarbeidet tre omfattende presentasjoner som betegnes som dette byromsnettverket. 

i) Byen for fremtiden: 

https://www.baerum.kommune.no/globalassets/aktuelt/dokumenter/formannskapet/sandvika---byen-for-

fremtiden-kvelden-.pdf 

Fremtidens Sandvika presenteres her som en regionby i et såkalt bybånd, hvor bybåndet defineres som forbind-

elsen mellom Eidsvoll, Jessheim, Lillestrøm, Oslo, Fornebu, Sandvika og Asker/Heggedal. 

Den defineres som kunnskaps- og kulturbyen, elven og broenes by, en by i bevegelse og den helhetlige og 

integrerte byen.  

Er du interessert i øvrige detaljer,  kopierer du ovenstående lenke eller går til vellets hjemmeside hvor du vil 

kunne se kommunens presentasjon av tankene om Byen for fremtiden! 

 ii)  Byutvikling i Sandvika:  

https://www.baerum.kommune.no/globalassets/aktuelt/dokumenter/formannskapet/wohni-presentasjon-

sandvika.pdf 

Ovenstående presentasjon ser på utviklingen av Sandvikas langsiktige vekstgrense (som bl.a. omfatter 

områdene Franzefoss/Hamang/Industriveien, det nye hovedveisystemet representert ved E 16 og E 18,  

utvikling av rekreasjonspotensialet representert ved Sandvikselven og fjorden, byporten vest, d.v.s områdene 

ved Jongsåsveien og Thon Hotell. 

ii) Sandvika øst, d.v.s. sentrum øst – områderegulering: 

https://www.baerum.kommune.no/globalassets/aktuelt/dokumenter/formannskapet/presentasjon-14.2.2017-

kjell.pdf 

Her kan vi lese om de foreliggende forutsetninger for utviklingen av planene, inklusive Bedømmelses- 

komiteens anbefaling lagt fram for formannskapet i januar 2013.  Interessant lesning som interesserte ikke bør 

gå glipp av! 

De tre ovenstående lenker som beskriver byromsnettverket, finner du på kommunens og vellets hjemmesider. 

Sandvika Stasjon 

 

Tidligere har vi operert med en ferdigstillelsesdato 

ultimo 2016 for ombyggingsarbeidet på Sandvika 

stasjon. Det vi nå mener å vite, er at en tar sikte på 

en offisiell åpning 1. juni i år! 

Vi noterer også at vår ordfører nylig åpnet det nye, 

etterlengtede sykkelhotellet i den ene jernbane-

undergangen. 
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Hamang/Industriveien 

 

Vi har i tidligere Ditt Vel varslet at områdereguleringsplaner 

for Industriveien og Hamangområdet er under utvikling. 

Kommunens planavdeling sier i dag at de jobber for fullt 

med å få fullført planarbeidet, som etter planen skal fremmes 

før sommerferien. Områderegulering for Industriveien vil 

trolig inneholde et alternativ med en sentrumsskole for 

Sandvika.   1.gangsbehandling vil bli rett før sommerferien, 

høring av planene vil da bli i sommer/ tidlig høst. 
 

 
 

Vårkosten  

Et prisverdig tiltak for å friske opp 

Sandvika sentrum i påvente av våren og 

ikke minst 17. mai, har vært det årlige 

tiltaket Vårkosten.  Som vi tidligere 

rapporterte var fjorårets arrangement svært 

lite vellykket p.g.a manglende fremmøte av 

frivillige hjelpere.   De siste års erfaring 

understreker den trenden.  Ditt Vel er derfor 

av den mening at arrangementet bør 

utsettes til 2018.  I mellomtiden oppfordrer 

vi Vårt Sandvika som arrangements-

ansvarlig å invitere til et planleggings-

seminar med deltakelse fra næringslivet i 

                

 

Sandvika, kommunen, Sandvika Vel og andre interesserte. Målsettingen må være å etablere en Vårkost-

organisasjon med ansvar for planlegging og gjennomføring av Vårkosten 2018 og årene deretter ved behov.  

Elvebredden 

 

Ditt Vel har tidligere meddelt at kommunen har planer klare for oppgradering av 

elvebredden fra Rigmorbrygga til Løkketangen, og at arbeidet vil bli igangsatt så 

snart arbeidet med første trinn i oppgraderingen av Kadettangen/Sandvika Fjordpark 

er gjennomført. Dette bekreftes av kommunen.  Prosjektet vil bli gjennomført som 

eget prosjekt, uavhengig av fremdriften på Sandvika Øst  

 

Løkkehaven 

 

Ditt Vel har de siste årene brukt tid og energi på å 

animere kommunen til å søke å integrere denne 

naturperlen i de nye planene for Sandvika Øst slik at 

Løkkehaven blir en integrert og naturlig del av byens 

sentrum. Tross tidligere positive signaler, forstår vi at 

per i dag nøyer kommunen seg med å oppgradere den 

tidligere installerte belysningen langs stier/gangveier 

og å åpne den oppgraderte «potetkjelleren»/Steinhuset         

for publikum. Vi forstår at Vårt Sandvika AS har inn-

gått en leieavtale for Steinhuset med Bærum kom-

mune, som de da forvalter sammen med EB Keramikk  
 

og Sandvika Museum, LofThe.  Det planlegges en rekke aktiviteter, som lokalt matmarked, Løkkehaven som 

en del av julemarked- og Byfest arrangementer, pluss en rekke andre tiltak.  Tidligere forsto vi at det var 

problemer med å få godkjent Steinhuset p.g.a. vansker med å få tilknyttet toalettfasiliteter.  Der er vi informert 

om at det er inngått en avtale med Lykkehagen (Elias Smiths vei nr. 7) om tilgang til toalettfasiliteter.   
 

De som kan være interesserte i tilgang til/bruk av Steinhuset, eventuelt informasjon om bruksmuligheter, 

anmodes å kontakte post@sandvikaby.no. 
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Bjørnegårdsvingen  

I Ditt Vel 3-15 fortalte vi om Obos Nye Hjem AS, i  50/50 % 

eierskap med Eiendomsspar AS som da hadde presentert et 

reguleringsforslag til kommunen for bygging av ca. 120 

leiligheter og en barnehage på nabotomten til sykkelsmeden.  

Forslaget har siden da ligget til behandling i kommunen, og i 

følge Obos har nå Fylkesmannen endelig stadfestet 

reguleringsplanen som bl.a. innebærer rivning og bygging av ny 

bro på samme sted som dagens (verneverdige?)  bro over til   

Bjørnegårdssvingen. Som vi vet har rivning av denne broen vært en kontroversiell og kritisert sak, som bl.a 

henger sammen med Statens Vegvesens krav om avkjøring til omliggende vegforbindelse. Videre forstår vi 

at Statens Vegvesen vil begynne å detaljprosjekterte dagens E16 forbi eiendommen etter sommerferien i år.  

Obos opplyser videre at detaljprosjektering av boliger/barnehage vil foregå i sommer/høst, med påfølgende 

start av salg av boligene, d.v.s at forventet byggestart er vår/sommer 2018 med innflytting 2. halvdel av 2020. 

Caspar Donato Brambani 

  

I Ditt Vel 2-15 skrev vi bl.a. at 

vellet har arbeidet for at det 

reises et minnesmerke over 

Brambani, Sandvikas store 

industrigründer og vellets første 

formann. Plasseringen av 

vinnerutkastet har vært gjenstand     

for diskusjoner i den oppnevnte Brambanikomiteen, men det er ting som tyder på at plasseringen blir som vist 

på bildet, d.v.s. på Rådhustorget, dersom ikke våre politikere bestemmer noe annet.      

Ytterligere Brambani-detaljer finner du på vellets hjemmeside.                                   

 

  

Venneforeningen VBS ble stiftet i 1991 for å 

forhindre nedleggelse av Bærum Sykehus, som 

den gang var i en meget vanskelig økonomisk 

situasjon.  Dagens VBS har som sitt hovedmål å 

bidra til å bevare og styrke Bærum sykehus som 

et nasjonalt ledende sykehus med akutt- og 

spesialfunksjoner. I Ditt Vel 3-16 presenterte vi 

VBS, som det siste året, og vel så det, har kjempet 

for foreningens målsetting.  Etter at Helse Sørøst 

har instruert Vestre Viken Helse foretak om å 

bygge et nytt sykehus i Drammen, som for øvrig 

betyr et voldsomt økonomisk løft for Helse Sør-

øst, vil hovedoppgaven til VBS være å slåss for   

at hårdt tiltrengte midler bevilges til oppgradering og vedlikehold av Bærum sykehus..  Vi anbefaler interessert 

å konsultere VBS hjemmeside (www.vabs.no og foreningens Facebook side). 

I skrivende øyeblikk arbeider VBS for at Bærum Sykehus skal finne sin rettmessige plass innen Helse Sørøst 

og Vestre Viken Helseforetak, for derigjennom sørge for at sykehusets tilbud til Asker og Bærums befolkning 

ikke svekkes, selv om det bygges et nytt sykehus i Drammen.  

(http://www.vestreviken.no/aktuelt_/nyheter_/Sider/Nytt-sykehus-8-mars-2016.aspx). 
 

Sandvika Vel er medlem av VBS og VBS er av den klare oppfatning at dets innsats er av stor betydning også 

for vellets medlemmer.  Du kan selv støtte VBSs arbeid ved å bli medlem. Detaljert informasjon om VBSs om-

fattende virksomhet, og hvordan du eventuelt kan registrere deg som medlem, får du ved å gå til www.vabs.no 
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