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Informasjonsavis for beboere og    Nr. 3   

næringsdrivende i Sandvika          2011                   

 
 

 

 

 

Vellet uttrykker dyp medfølelse med alle som lider som følge av den ufattelige tragedien den 

22. juli 2011.  

Leder 

 
Styret avbildet etter styremøte i mars 2011.  Bak fra venstre: Else Bakke, 

Torill Tysnes, styreleder; Per Øien, Marit Sigurdsen.  Foran fra venstre: 

Carl Johan Hustad, Hjalmar Aass, Richard Eastgate og Bjørn Lunøe, 

Foto: Anne-Grethe Egeland  

Som vil være kjent klarte ikke årsmøtet å velge en styreleder 

for 2011.  Men styret fikk fullmakt til å finne en praktisk 

ordning på det problemet.  Det er derfor gledelig å kunne 

melde at vårt styremedlem Torill Tysnes har påtatt seg 

lederoppgaven for 2011. 

Det er atter en gang ikke til å legge skjul på at vellet strever 

med å finne frem til dere som kan være interesserte i å delta i 

vellets styre og stell.  Det er utfordrende, ja, men givende å 

kunne være deltaker i utformingen av det fremtidige Sandvika! 

At vellets deltakelse i arbeidsutvalg og komiteer, gjennom 

høringsuttalelser og annet samarbeid med politikere og kom-

muneadministrasjonen har påvirket beslutninger for fremtidige 

planer for Sandvika, er utvilsomt.   

Eksempler på slik påvirkning søker vi bl.a. å presentere i Ditt Vel og på vår hjemmeside, www.sandvikavel.net.   Vi har 

også forsøkt å få Budstikka til å interessere seg for det arbeidet som de over 40 vellene i kommunen steller med, men der 

har vi talt for døve ører. På hjemmesiden finner du bl.a. vellets vedtekter som sier noe om hvilke mål og meninger vi har 

med vårt arbeid.   

Dersom du ønsker å kommunisere med vellet kan du gjøre det ved å gå inn på vellets hjemmeside ”Dine synspunkter”, 

ved å besøke vår Facebook side, eller sende oss en e-post.  Selv i våre dager er det selvsagt også mulig å sende et brev 

adressert til Postboks 32, 1300 Sandvika. 

Forresten – har du husket å betale velkontingenten i år?  

Hvis ikke er det fremdeles enkelt: konto 1627.18.08988, Sandvika Vel, Pb. 32, 1300 Sandvika. 

kr. 175,- per individuelle husstand; kr. 300,- per bedrift; kr. 100,- per kollektive husstand. 

 

 

Sandvika Byfest står for døren, så sett av 26., 27. og 28. 

august på kalenderen like godt først som sist. All den 

informasjon du trenger om Byfesten finner du på 

www.sandvikabyfest.no.  Ett av de aller mest populære 

arrangementene under Byfesten er det årvisse Olabil-

løpet, lørdag 27.august. Løpet går ned Kinoveien - fra 

Sandvika Teater, og rundt hjørnet til Musikkflekken. Her er mye dramatikk og moro hvert eneste år. I motsetning til 

tidligere så sløyfer vi treningsrunden på torsdag, men legger inn en treningsrunde før løpet på lørdag 27.  Treningen be-

gynner kl. 13.00 og løpet kl. 14.00.  Møt frem utenfor Musikkflekken i Brambanis vei. Når du leser dette, håper jeg du 

allerede har meldt deg på – hvis ikke gjør det nå! Send en e-post til blul@online.no, eller en SMS til 911 41 369! 

Sandvika Bykontor/Turistkontor 

Allerede for et år siden (Ditt Vel 3-10) etterlyste vi den videre utviklingen av det vi den gang ga navnet Sandvika 

Bykontor.  Arbeidet med dette ble igangsatt allerede i 2009, men kom til en brå slutt i 2010 og da av grunner som vi ikke 

har klart å bringe på det rene.  Bykontorets formål ble den gang 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”. Vårt anliggende i Ditt Vel 3-10 var etterlysingen av et turistkontor i Sandvika og 

som var tenkt å være en integrert del av Bykontoret. Vi mener jo fremdeles at Sandvika by bør ha et godt forankret og 

http://www.sandvikavel.net/
http://www.sandvikabyfest.no/
mailto:blul@online.no
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bemannet Turistkontor og da helst plassert i nærheten av Sandvika stasjon.  Vi forstår at Sektorutvalg levekår nylig har 

behandlet en sak om turisme og at kommunen skal gjennomføre et prosjekt sammen med Asker om reiselivssatsing, hvor 

en skal kartlegge reiselivsaktørene i våre to kommuner.  Vi er spente på hva de vil føre til.  Vi føler sterkt at et turist-

kontor bør være på Sandvika Byutviklings agenda når det nå utarbeides et forslag til prøveprosjektet ”kjøring i Gågata”! 

Med referanse til vår etterlysning av arbeidet med å etablere et Bykontor, noterer vi at kommunen har opprettet et 

arbeidsutvalg, Byliv, hvis mandat er definert på kommunens hjemmeside som: Få tilbake "liv" i Sandvika sentrum - bidra 

til en identitetsskapende møteplass. Tilrettelegge for julemarked og andre sommer- og vinteraktiviteter. Styrke 

samarbeidet mellom kommunen og blant annet foreninger, gårdeiere, Sandvika vel og Bærum Næringsråd. Vi oppfordrer 

Byliv til å bistå med å blåse liv i arbeidet med å få etablert et Bykontor til beste for Sandvika og kommunen for øvrig! 

Trivelige Sandvika 

I henhold til vår nå etablerte tradisjon følger vi opp med en presentasjon av trivelige innslag fra Sandvikas byliv – både de 

som har vært og som vi forventer vil bli etablert i løpet av sommeren og høsten. 

Blomsterdekorasjoner i Sandvika 

 

En gjenganger i Ditt Vel på denne tiden 

av året har vært vårt skryt av kom-

munens blomsterdekorasjoner. Også i 

år gratulerer vi Natur og idrettsfor-

valtningen og deres medarbeidere med 

resultatet som vi kan glede oss over 

nærmest over alt i bymiljøet. I fjor an-

befalte vi å ta en titt på kommunens 

vakre Blomsterprogram-brosjyre. Den 

er til glede og inspirasjon for alle blom-

sterelskere og tilgjengelig også i år i 

kommunegården!  

Løkkehaven 

 

Løkkehaven er i ferd med å etablere seg som et av Sandvikas mest 

markante kultursentre.  Det skulle være nok å referere til arrange-

menter som samlingssted og utgangspunkt for Borgertoget 17.mai, 

det tradisjonelle 6.06 Catwalkarrangementet, som i år var en stor 

suksess med bl.a. innvielse av ”Potetkjelleren” som visesanglokale, 

Lykkehavens Hjertefred og Happy for Africa, med deltakelse av 

prominente kunstnere, og sist, men ikke minst, avslutningen av den 

verdige og rørende Rosemarsen den 30. juli.  På vegne av alle 

Sandvikinger, bæringer og andre takker Ditt Vel Huset midt i 

Mellom, Håndverksgata og Lykkehaven (som vi stadig mener bør 

bytte navn til Lykkehuset) for innsatsen, og gratulerer med vellykket 

resultat på alle arrangementer! 

Når vi nå er inne på Løkkehaven og den etter hvert så viktige rollen 

den spiller for Sandvika, er det en par ting Ditt Vel er opptatt av.   

Det går rykter om at husleiekontrakten for Huset midt i Mellom skal fornyes. Når en ser hvilken avgjørende rolle dagens 

leietaker har spilt for at Løkkehaven har oppnådd den status den nå har i det kulturelle Sandvika, håper vi at det legges til 

rette for at leiekontrakten blir fornyet!  Det andre poenget er at vi noterte under Rosearrangementet at de tre svært lite 

dekorative, grønne søppelcontainerne, som i det siste har dominert utearealet, var fjernet. Bra - permanent, håper vi! Vi 

har forståelse for at de muligens er nødvendige ifm matserveringen i Lykkehaven.  Dog skulle en tro at med litt fantasi og 

innsats skulle det være mulig å skaffe de tre grønne et annet, permanent tilholdssted med et enkelt og pent byggeverk 

rundt dem.  Vi må kunne anta at kommunen har et ansvar for at stedet blir så presentabelt som mulig, og med litt 

kunstnerisk innsats fra Håndverksgata og Lykkehaven burde en kunne finne en gunstig løsning på problemet. 

Flere nye restauranttilbud. 
I tidligere Ditt Vel har vi beskrevet og rost kommunens planer for utviklingen av elvebredden fra den vellykkete 

promenaden og nordover til Løkkehaven.  Som et ledd i denne utviklingen har vi notert at Tobias Restaurant & 

Sportsbar er godt etablert langs Rønne elv ved Løkketangen, og nå er vi orientert om at Big Horn Steak House ønsker å 

åpne en restaurant i Victoriagården (lokalene til tidligere Aktiv Fritid).  I skrivende øyeblikk forstår vi at det er en del for-

melle forhold ifm bruksendring som må avklares med kommunen.  Dette gjør det vanskelig å bestemme en fast åpnings-

dato, men at det tas sikte på en åpning i god tid før julebordsesongen, d.v.s. ultimo oktober/primo november i år.  Vellet 

ønsker dette tiltaket velkommen, ikke bare som et interessant kulinarisk bidrag, men også som et velkomment bidrag til 

oppgraderingen av den østre elvebredden! Og så venter vi i spenning på Kaffebrenneriets etterlengtede åpning i 

Randersgården i Engervannsveien, og ikke minst på hva den nye restauranten i Kommunegården vil ha å tilby! 
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Bærumsmarka 

 

Det er ikke ofte vi beveger oss utenfor Sandvikas uopptrukne bygrenser, 

men denne gang ønsker vi å presentere en sak som vi mener også angår 

alle Sandvikinger som peker på Bærumsmarka som deres yndlingssted når 

de av Budstikka blir spurt om hvor de tilbringer sin drømmedag i Bærum. 

Bildene viser det etter hvert så forfallne, lille uthuset som ligger i krysset 

Ankerveien/Murenveien.  Vi kjenner ikke til byggets historie, men må 

kunne anta det har en viss historisk verdi der det ligger langs Ankerveien.  

Uansett så mener vi at det ikke er vår kulturkommune verdig å la bygget 

forfalle der det ligger langs en av kommunens mest populære utfartsveier. 

Ditt Vel appellerer derfor til Bærum kommunes Natur og idrett, eller 

annen ansvarlig avdeling, om at de ser hva de kan gjøre med denne saken! 

Vi skal følge godt med på våre fremtidige turer til Muren og Brunkollen!  

Jongsåsveien 

 

Som de fleste vel har opplevd har det til tider vært store trafikkproblemer i Jongsåsveien, spes-

ielt i tilknytning til salg på Storsenteret og den alminnelige rushtidstrafikken.  Som bildet til 

venstre viser, er det regulert inn en rundkjøring i krysset Jongsåsveien/Brotkorpsgate med ut-

kjøring fra den nordre delen av det nye byggeprosjektet Kjørbo Vest.  Vellet er bekymret for at 

denne situasjonen vil forverre seg betraktelig når Kjørbo Vest befolker sine nær to hundre 

leiligheter med tilsvarende antall parkeringsplasser.  I tillegg må vi anta at det blir behov for 

flere bilplasser når hele tomten blir utnyttet. Beboerne på Kjørbokollen har i dag store 

problemer med å komme ut i Jongsåsveien. Vi mener at hovedproblemet er at det korker seg i 

innkjøringen til rundkjøringen Brotkorpsgate/Johan Grauers gate slik at trafikken står stille i 

Jongsåsveien.  Vellet har tatt kontakt med kommunen med forslag til omregulering av krysset 

Jongsåsveien/Brotkorpsgate og innkjøringen til rundkjøringen Brotkorpsgate/Johan Grauers gt. 

Forum 60+ 

har vært en trofast gjenganger i Ditt Vel.  Også denne gang er det gledelig å kunne melde om en vellykket vårsesong.  

Like gledelig er det at de ansvarlige har presentert et meget interessant program for høstsesongen 2011.  Det vil føre for 

langt å referere hele programmet her, men informasjon kan du få ved å besøke Røde Kors-huset den 23.august, hvor Jan 

Otto Johansen svarer på spørsmålet om den russiske bjørnen sover. Uken etter kan du møte Andreas Gjølme og fortelle 

ham hva du virkelig mener om Budstikka! Kjendisastronomen Røed Ødegaard kommer den 6. september. Selvsagt finner 

du også hele høstprogrammet på vellets hjemmeside! 

OBOS' nye boligprosjekt i Bjørnegårdsvingen 

 
Ill. Dyvik arkitekter 

Skissen over viser OBOS forslag om å bygge 173 leiligheter i 
fire blokker med ryggen mot E 16 og tre mindre bygninger.  

Tidligere har Ditt Vel flere ganger befattet seg med OBOS' bygge-

prosjekt, men da med spesiell fokus på den lite dekorative broen og 

jernporten over elven og den historiske stenmuren langs gang- og 

sykkelveien til Hamang.  Fra Budstikka og kommunens hjemmeside ser 

vi at et planforslag er trukket tilbake og at et nytt vil bli utarbeidet 

inneværende høst. I følge Budstikka er Rådmannen ikke tilfreds med 

løsningen og presiserer følgende utfordringer: i) adkomstløsning må 

bedres; ii) bedret ivaretakelse av kulturminner; iii) ivaretakelse av 

tilstrekkelig skole- og barnehave kapasitet; iv) utilfredsstillende 

uteoppholdsarealer; v) området er støyutsatt. I en samtale med Ditt Vel 

presiserer OBOS prosjektleder følgende: Inntil boligprosjektet er 

godkjent av kommunen, er Eiendomspar den formelle eier av tomten. 
Når prosjektet blir realisert vil den formelle eier bli et selskap med 50% eierandel på hvert av de to selskapene. Det pre- 

siseres at Rådmannens utfordringer , som beskrevet ovenfor, er tema i de pågående diskusjoner med kommunen i forbind-

else med arbeidet med å presentere et revidert planforslag.   

Andre aktuelle saker i Sandvika 

Utfylling av Kadettangen 
Vi noterer fra Bærum kommunes hjemmeside at Fylkesmannen i Oslo og Akershus har ferdigbehandlet søknaden fra 

Bærum kommune, og gir tillatelse til tiltak i sjø i forbindelse med utlegging av masser utenfor Kadettangen. Relevant 

dokumentasjon finner du på vellets hjemmeside under fanen KDP/Reguleringer 
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er Sandvika Vels informasjonsavis.   Opplag 4000 eksemplarer. 

Ansvarlig redaktør: Bjørn Lunøe.    Hvor ikke annet er nevnt er bildene tatt av redaktøren 

Adresser:  Postboks 32, 1300 Sandvika;  e-postadresse: Sandvika-vel@eunet.no;  

Hjemmeside:  www.sandvikavel.net 

Tursti langs Engervannet 
Vi beklager å måtte konstatere at Jernbaneverket er i gang med byggingen av turstien, som vellet i flere sammenheng har 

protestert mot.  

Prøveprosjekt – kjøring i Gågaten 
Kristoffer Andenæs, som har vært sentral i utarbeiding av forslaget til prøveprosjektet, har informert Ditt Vel om at et 

forslag vil bli presentert til kommunens administrasjon i løpet av inneværende måned.  Vi venter i spenning på den 

videre utviklingen! 

Kvistinnsamling 

Vellet arrangerte i første uke av mai en kvistinnsamling som ble gjennomført av 

Transportsentralen Asker og Bærum. Vi har ikke fått noen tilbake-

meldinger/klager på gjennomføringen, så vi må kunne konkludere med at også i 

år er våre medlemmer fornøyde med arrangementet.  Vi tar sikte på et tilsvar-

ende opplegg også til neste år. 

 

  

Engervannet 
 

 

Folangr som Engervannet het i riktig gamle dager, kan ha betydd 

Folesjøen, skrev vi i 2009. Som kilde oppga vi bl.a. Stedsnavn i Bærum, 
Arne Mohus - Bærum Oppmålingsvesen 1987. Mohus er stort sett en pålitelig 

autoritet på navn i Bærum. Men ved nærmere ettertanke kommer vi på at 

Engervannet ikke alltid var en innsjø. På kong Sverres tid sto sjøen høyere. 

Landet hadde ennå ikke hevet seg så mye. Her var det ikke en liten sjø på 

kong Sverres tid, men en smal fjordarm. I vår etymologiske ordbok (Alf 

Torp 1919) ser vi at i Setesdal har Ang betegnet noe trangt, og i Østerdalen 

betød Angrøme et trangt rom. Vi kjenner også en rekke navn på kyststeder  
med samme endelse, f.eks Orkanger, Geiranger og Kaupanger, alle steder med trygg, trang, bortgjemt havn. 

Og fole? Kan så være. Men Torp påviser at fol også har vært et nedsettende uttrykk om folk, flere steder i landet, trolig i 

slekt med det franske fou.   

Engervannet er dypt, men fylt opp av slam fra mangeårig tjeneste som septictank. 

Øverlandselven var lenge en åpen kloakk. Så om noen skulle finne på å drive 

vannsport på Engervannet, vil Sandvika trolig få mer vondlukt enn Moss hadde 

noen gang.  Moshus nevner ikke noe om elven som renner ut fra Engervannet. 

Den heter Rønne elv og er Norges korteste med eget navn. Broen i Willy Greiners 

vei bør hete Rønne bro, det het dens forgjenger på samme sted.  Den nye parken 

der Sandvikas eminente bygartner viser sitt mesterskap, har fått navnet Rønne 

park. Den må ikke kalles Rønneparken. Det blir helt feil. Det antyder nemlig en 

sammenheng med den gamle middelskolen som ble revet tidlig i 1960-årene. Kan 

det ha vært på grunn av dårlig vedlikehold at den fikk navnet Rønna? Det var 

sikkert ikke p.g.a Rønne elv.  Hj 
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