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Informasjonsavis for beboere og    Nr. 3   

næringsdrivende i Sandvika          2010                   

 
 

Leder 

Når dette leses har vi lagt en forhåpentligvis trivelig sommer bak oss, og vi er på full fart inn i hva som tegner til å bli en 

begivenhetsrik høstsesong for oss sandvikinger.  Vi tenker da spesielt på fremdriften på arbeidet med de planer som vil 

påvirke Sandvika by, som bl.a. E-18, E-16, Sandvika Sentrum, Jernbanestasjonen, opprettelsen av et Sandvika Bykontor 

og Tursti langs Engervannet.  Nevnes bør også at vellet er i samarbeid med Bærum Kommune om opprettelse av et 

Seniorsenter i Sandvika sentrum.  De fleste av disse sakene er behandlet nedenfor, andre kan du lese om på vellets 

hjemmeside (www.sandvikavel.net), som vi søker å oppdatere etter beste evne og etter hvert som sakene utvikler seg. 

Vi minner også våre lesere på at høstsesongen er tiden for å melde sin interesse for å være med i vellets styre og stell de 

neste årene. Ta kontakt enten via hjemmesiden eller ved en henvendelse til et medlem av styret eller valgkomiteen.   

Detaljer finner du på side 4, og på hjemmesiden.  

Forresten – har du husket å betale velkontingenten i år? Hvis ikke er det fremdeles enkelt: kr. 150,-, konto 

167.18.08988, Sandvika Vel, Pb.32, 1300 Sandvika 

Regulerings- og andre planer 

E-18 og E-16 

I følge Statens Veivesen følger de planen om å utarbeide forslag til en Kommunedelplan for E-18 i løpet av 2011.  De 

antar videre å kunne presentere et forslag til reguleringsplan for E-16 fra Kjørbo til Wøyen i løpet av høsten 2010. 

KDP/Reguleringsplan for Sandvika sentrum 

 

Sandvika Sentrum og fremdriften på planleggingsarbeidet har vært en gjenganger i Ditt Vel 

siden kommunestyret godkjente Kommunedelplanen for Sandvika. Den godkjente planen 

angir ikke arealer og høyder. Dette medfører usikkerhet blant grunneierne i forhold til hva 

som kan realiseres og flere synes det da blir risikabelt å igangsette et reguleringsarbeid. Det 

er derfor besluttet at kommunens planavdeling skal utarbeide en såkalt egnethetsanalyse. 

Dette vil skje i dialog med Sandvika Byutvikling og de berørte grunneiere. Med en slik 

analyse vil grunnlaget for å starte regulering i større grad være til stede.  Den store uviss- 
heten ligger i hvorvidt parkeringen under Rådhusparken lar seg realisere med de forutsetninger som i dag ligger til grunn 

fra kommunen. I skrivende øyeblikk er det, etter det vi erfarer, flere interessenter som ser på muligheten av å investere i 

og drive parkeringen.    Vi har også notert at det er en viss uenighet blant grunneierne i området når det gjelder den 

endelige utforming og arealdisponering. Det er Sandvika Byutvikling (SBU)*, med Bærum Næringsråd som sekretariat, 

som har ansvaret for å samordne de respektive grunneieres interesser og for å koordinere arbeidet med å frembringe en 

omforent reguleringsplan for området.  Utvilsomt en formidabel oppgave! Det er, etter sigende, en kontinuerlig og tett 

dialog rundt dette og vi ser frem til det endelige resultatet med forventning og spenning! 

  SBU er en interesseorganisasjon for grunneiere i Bærum for samhandling med kommunen når det gjelder endelige utforming 

og arealdisponering. Vi fant dessverre ikke noen hjemmeside for SBU. 

Jernbanestasjonen 

 

Vår appell til kommunen, Jernbaneverket (JBV) og NSB/Rom Eiendom om at det 

er ønskelig med en mer kunde- og trafikkvennlig stasjon enn den vi har i dag har 

lykkeligvis ført frem. Vi er informert om at det nå er nedsatt en arbeidsgruppe 

bestående av representanter for JBV, Rom Eiendom, Entra Eiendom, Vital 

Eiendom, Akershus Fylkeskommune, SBU og Bærum Kommune, med kommunen 

som gruppens saksbehandler. Vi har forstått det slik at det er planer om å utlyse en 

arkitektkonkurranse før en reguleringsplan eventuelt blir utarbeidet! Igjen er det 

SBU som vil bli ansvarlig for å samordne dette arbeidet med planleggingen av 

Sandvika Sentrum som beskrevet ovenfor.  

Sandvika Bykontor 

Asker kommune har sitt Servicetorg ”hvor publikum kan få svar på det meste”.  Bærum og Sandvika har kun informa- 

sjonsskranken i Sandvika Storsenter.  Vellet mener at det ikke er tilfredsstillende og det er heldigvis kommunen, nær- 

http://www.sandvikavel.net/
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ingslivet og Sandvika Byutvikling enige med oss i.  Derfor har det da også i flere år versert planer om å danne en 

organisasjon som man foreløpig kaller Sandvika Bykontor.  Formålet er inntil videre definert som: ”å arbeide for å 

vitalisere et Sandvika Bykontor i et samarbeid med næringsliv, innbyggere og kommunen, for å øke Sandvikas 

attraktivitet som senter for kommersielle og kulturelle tilbud”. Vellet har deltatt i det innledende idéutviklingsarbeidet, 

men har valgt å ikke delta som medlem av selve organisasjonen. Det videre arbeid koordineres av Sandvika byutvikling. 

OBOS og Eiendomsspar i Bjørnegårdsvingen 

Vi har tidligere fortalt at det foreligger planer om bygging av leilighetsblokker i Bjørnegårdsvingen.  Vi er informert om 

at det, i skrivende øyeblikk, utarbeides et utkast til reguleringsplan for behandling i kommunen.   

Løkkeåstunnelen 

Arbeidet med tunellen var planlagt igangsatt i løpet av 2010.  Nå har vi fått informasjon fra Statens Veivesen som 

forteller at av forskjellige årsaker er igangsettingen forsinket, og at vi forhåpentlig vis kan regne med byggestart tidlig 

2011.   

Seniorsenter 

Vellet har over lengre tid etterlyst planer for etablering av et seniorsenter i Sandvika.  Det var derfor interessant å kunne 

konstatere følgende budsjettvedtak i kommunestyret den 2. desember 2009: ”Rådmannen bes i samarbeid med vel og fri-

villige organisasjoner fullføre arbeid med lokalisering og finansiering av et nytt seniorsenter i Sandvika”.  Til dette ble 

det avsatt betydelige driftsmidler i Handlingsprogrammer for 2012 og 2013, samt investeringsmidler for 2012.  Vellet har 

nedsatt en arbeidsgruppe som har hatt et givende møte med kommunens representanter hvor de har diskutert formål, 

innhold og fortrinnsvis en sentral plassering av det en inntil nå har definert som et aktivitetssenter. 

Tursti langs Engervannet 

 
 

Foto: Terje Bøhler 

Reguleringsplanen for denne stien ble vedtatt av 

kommunen i 2006 – og med den en tursti.  Vi stilte 

allerede da spørsmål ved fornuften av dette, ikke 

minst ved tanken på fuglelivet i nordøstre enden av 

vannet.  Når man nå får se resultatet av Jern-

baneverkets ”herjinger” med dobbeltspor og store, 

grå betongflater og nærmest ”rasering” av det tid- 
ligere grønne belte langs jernbanelinjen, samtidig som vi kan konstatere at en tursti vil bryte med prinsippene i den 

vedtatte ”Vannbruksplan for Øverlandselva med Engervannet” og den nylig vedtatte ”Naturmangfoldloven”, har vellet 

funnet det nødvendig igjen å protestere mot anlegget.  Sandvika Vels høringsnotat finner du på Hjemmesiden under 

KDP/reguleringer.  

 

Når vi nå allikevel er inne på Engervannet, kan vi minne om vår informasjon i Ditt Vel 3-09.  Her nevner vi bl.a. at det på 

kong Sverres tid var en fjordarm som het Folangr, og at vi forbinder Folangr med Kong Sverre og Sverrrestien, som vi i 

vårt høringsnotat foreslår kan fungere som en turvei for dem som ønsker å bevege seg til fots mellom Sandvika og 

Blommenholm. Vi avslutter artikkelen med ”Sandvika Vel ønsker at jernbanens nye dobbeltspor ikke resulterer i en 

ny sti langs vannet.  Her må naturen råde”. 

Sandvika Byfest 

 

I år feirer Byfesten sitt 5-års jubileum og programmet er 

tettere og bedre enn noen sinne.  Vi regner med at de 

fleste Bæringer og andre vil kjenne sin besøkelsestid og 

vil vite å være i Sandvika under jubileet. Særlig vil vi 

anbefale elvevandringen lørdag kveld.  Den blir spesielt 

opplevelsesrik.  Så minner vi alle lesere på nødven- 

digheten av å melde seg på til Olabilløpet!  Dere skal ha fått Byfestprogrammet levert sammen med dette nummer av 

Ditt Vel.  Programmet finnes også på vellets hjemmeside og på www.sandvikabyfest.no.  

Vegg ved kulturhuset 

 

Bildet viser ”smuget” mellom vårt flotte kulturhus og Kino 1.  De store, grå 

veggene nærmest skriker etter kunstnerisk behandling og vi oppfordrer kommunen 

til å gjøre noe med dette før uønskete, tiltakslystne sjeler tar saken i egne hender. 

Vi tenker at disse veggene må egne seg ypperlig for veggmaleri utført av en eller 

flere av kommunens eminente kunstnere.  Vi foreslår derfor at det arrangeres 

en konkurranse mellom Sandvikas, eventuelt også Bærums, mange, dyktige 

kunstnere om en utsmykking av begge veggene!  

http://www.sandvikabyfest.no/
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Trivelige Sandvika 

I hvert nummer av Ditt Vel tilstreber vi å presentere nye, trivelige innslag i Sandvika.   

Blomsterdekorasjoner i Sandvika 

 

En vakker og hyggelig gjenganger hver vår og sommer er kommunens forskjellige 

blomsterdekorasjoner og beplantinger.  Som vi kan se fra bildekollasjen har Ditt Vels 

utsendte vært på forskjellige steder i Sandvika og foreviget blomsterprakten. 

Vi gratulerer Natur og idrettsforvaltningen med Blomsterprogrammet for 2010.  For 

spesielt interesserte er det laget en presentasjon av Blomsterprogrammet som er utlagt i 

kommunegården og på biblioteket – den er vakker og informativ og absolutt å 

anbefale!  Vi gratulerer de ansvarlige med flott og vakkert utført arbeid! 

Elvepromenaden 

Vi har tidligere gratulert kommunen og oss sandvikinger med den meget 

vellykkete promenaden som er anlagt fra Rigmorbrygga og sydover, og som 

ble offisielt åpnet av vår ordfører tidligere i år.  Vi har også fortalt den 

gledelige nyhet om at vellets forslag om å forlenge promenaden nordover langs 

elven og knytte Løkkehaven sammen med resten av Sandvika vil bli realisert.  

Vi ser frem til presentasjon av de første skisseplanene som, i følge sikre kilder, 

skal legges frem for kommunen en gang i august.  Det er sandvikafirmaet 

Norconsult som har fått oppgaven med å utarbeide planene. 
                        

 

I tillegg kan vi langs promenaden, og på strekket langs Brambanigården, glede oss 

over to nye og velkomne serveringstilbud.  Det er for det første Musikkflekkens 

Seilet! (se bildet til venstre).   

Så kan vi også ønske velkommen et nytt og spennende konsept, nemlig 

Restaurantbåten ”Nattergal”. Den 53 tre år gamle, tomastete skonnerten ligger 

trygt forankret langs vår nye promenade.  Restaurant Nattergal tar sikte på åpne 

i begynnelsen av august med servering av retter som stort sett blir basert på sjø-

mat.  Det blir lettere retter til dekkets 60 bordplasser og noe fyldigere retter under 

dekk, hvor det blir plass til 40 gjester. Åpningstidene blir fra 13.00–24.00 alle 

Dager. Det som blir ekstra spennende, er at på en kald vinterdag vil en kunne få servert en god og varm fiskesuppe!   

Nattergal regner nemlig med at 

dersom kundegrunnlaget gir grunn for 

det, vil båten være åpen for besøkende 

hele året. Bildet fra båten viser reder 

Stian Borch.  Bildet er tatt fra scenen i 

baugen.  Her skal det arrangeres for-

skjelligartede opptredener, som for 

eksempel jazzkonserter, visesang, 

standup og andre spennende tiltak.  
  

Extrema Outdor festivalen i Sandvika 

  

Redaksjonen var i utgangspunktet skeptisk 

til arrangementet, særlig da vi var engstelige 

for slitasje på den skjøre planteverden på 

øya.  Dette med mulig høy ”musikk” var vi 

mindre bekymret for, da det hele kun skulle 

stå på noen timer på dagtid.  Som seg hør og 

bør besøkte Ditt Vel festivalen da den var 

kommet godt i gang.  Vi var imponert over  

den profesjonelle måten arrangementet var tilrettelagt på, og da kun på det gresskledde området nordøst på øya.  De mere, 

sårbare naturområdene var effektivt avstengt.  Det var stor stemning blant de mange, unge fremmøtte og det må inn-

rømmes at Ditt Vels utsendte der og da ønsket han var minst 50 år yngre!  Vi var en smule engstelig for oppryddingen, 

men ved egeninspeksjon noen dager etter avsluttet festival, kunne vi konstatere at også oppryddingen var profesjonelt og 

tilfredsstillende gjennomført.  Vi ønsker derfor festivalen velkommen også til neste år og oppmuntrer representanter for 

den eldre garde til å delta.  En ypperlig anledning til å riste løs og ha det gøy, men husk å ta med hørselvern! 
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Hjemmeside:  www.sandvikavel.net 

  

Løkketangen 1 

 

Vi har flere ganger de siste årene annonsert muligheten for en 

ny restaurant i Sandvika, men det har tatt sin tid å få eien-

dommen restaurert og godkjent av de lokale myndighetene.  

Men nå ser det ut til at det meste er klart. Det rendyrkete 

restaurantkonseptet synes å være forlatt, i det ekteparet Moezzi 

sikter seg inn på å leie ut lokalene som selskapslokaler for 40-

50 personer med tilgang på fullt utbygget kjøkkenfasiliteter.   
Med utvidelse av elvepromenaden, og dermed lett tilgang til Løkkehaven langs elvebredden, vil gårdsrommet som vist på 

bildet over bli et attraktivt utested for servering.  Vi appellerer til eiere av nabohuset, Skomakerhuset, å pusse opp eien-

dommen.  Det vil gjøre stedet enda mer attraktivt! Ditt Vel ønsker familien Moezzi, som deltar aktivt i en rekke av Sand-

vikas arrangementer, masse lykke til!! 

Forum 60+ 

 
Den samme gjengen trår til igjen, heldigvis! 

Forum 60+ har vært en trofast gjenganger i Ditt Vel.  Også denne 

gang er det gledelig å kunne melde om en meget vellykket vår-

sesong.  Og like gledelig er det å kunne fortelle at det allerede er 

presentert et meget interessant program for høstsesongen 2010.  Det 

vil føre for langt å referere hele programmet her, men det kan du få 

ved å besøke Røde Kors-huset den 24. (Obamas skjebnehøst) og 

/eller 31. august (Ole Bull – Norges første superstjerne!)  Selvsagt 

finner du også hele høstprogrammet på vellets hjemmeside! 

Gamle navn i Sandvika - Løkke 

I vår serie er vi nå kommet til Løkke. Vi går f.eks. 700 år tilbake i historien og ser at vannet sto høyere enn nå. 

Folanger (Engervannet) var en trang fjordarm - bortgjemt havn innerst i Sandvika. Der ligger den store elven og 

svinger seg mer enn andre elver i Viken, breddfull av vann. Ivar Aasen er vestlending og vet ikke noe om dette. 

Men han skriver likevel i sin ordbok (1856/1888) at i motsetning til løk/løkja som kan bety vannpytt, bekk eller 

forgrening, har vi lykkja som kan bety løkke, bukt av et rep eller bøyle. Det kan også være et innhegnet 

engstykke, sier Aasen. I Stedsnavn i Bærum, Arne Mohus - Bærum Oppmålingsvesen 1987 finner vi dette innhegnede 

engstykket som forklaring. Mohus er stort sett en pålitelig autoritet på navn i Bærum. Men mon dette 

jordstykket preget terrenget? Det gjorde kanskje heller den buktende elven. Vi tror Mohus kan ha vært noe rask 

her. Noen ganger er det mest nærliggende brukbart. Til overveielse for navnekyndige - denne gang inspirert av 

H. Døhlen, Blommenholm. Takk til ham. 

Hj. 

Sandvika Vel 

Styret 

Bjørn Lunøe, leder 

Hjalmar Aass, kasserer, sekretær   

Rolf Aase, medlem 

Torill Tysnes, medlem  

Else Bakke, medlem 

Carl Johan Hustad, medlem 

Marit Sigurdsen, varamedlem  

Richard Eastgate, varamedlem 

Observatører 

Anne-Grethe Egeland, Løkkehaven boligsameie 

Håvard Naustdal, Sameiet Parkgården 

Kirsti Bush Allan, Solberg II Borettslag 

Laila Toft, Sameiet Vennersborg 

Geirr Vannebo, Victoriagården 

Jan-Erik Ålbu, Bærum Sportsklubb 

Sverre Reinertsen, styreleder Agneslund I 

Tom Unneberg, styreleder Agneslund III 

Valgkomité 
Else-Marie Bratsberg 

hembra@online.no 

Thorbjørn Holum 

etholum@online.no 

Sigmund Gaaren 

sigmund.gaaren@ 

hotmail.com 

Alle ovenståendes koordinatorer finner du på vellets hjemmeside 
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