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Styreleders Hjørne 

Sommeren er på hell, og de fleste har vendt tilbake til 

hverdagenes mange gjøremål. Vi håper våre lesere har 

samlet krefter til å ta fatt på høstens små og store utford-

ringer.  

Et aktuelt spørsmål som angår oss alle er: Hvordan skal 

det fremtidige Sandvika bli? Dette vil i høst være 

diskusjonstemaet for kommunen, politikerne,  og selvsagt 

er Sandvika Vel svært engasjert. Hva skal til for at 

Sandvika skal bli det trivelige stedet, vi vil ha? Vi vil at 

det skal være liv og røre i Sandvika sentrum. Aktiviteter 

som allerede bidrar er jo Byfesten og arrangementene i 

"Bakgården" og i "Løkkehaven".  Eller vi kan ta en tur på 

elvepromenaden. 

Det blir spennende å se hva de tre engasjerte firmaene vil 

vektlegge. Vi skal alle få anledning til å se disse for-

slagene. Da er det viktig at vi deltar i debatten og kommer 

frem med ulike synspunkter. Det er nå vi får sjansen til å 

si hva vi mener, og hvordan vi vil ha det. Sandvika Vel 

lover å fortsatt spille en aktiv rolle i denne prosessen.  

Vi tror på en fin høst, og oppfordrer dere til å ta en tur på 

stien  langs Engervannet - "Folangr stien"(?) 

Hilsen Torill 

Vellets styre, 2012  

 
Bak fra venstre: Hjalmar Aass, Marit Sigurdsen, Eivind Wolff,  Torill 

Tysnes, styreleder, Else Bakke, Per Øien, Foran fra venstre: Bjørn Lunøe  

og Carl Johan Hustad. 
Styremedlemmene er selvsagt tilgjengelig for alle med-

lemmer som har en eller annen Sandvikasak som trenger 

avklaring eller hvor ytterligere informasjon er ønsket. 

Medlemmenes koordinater finner du på vellets 

hjemmeside under fanen ”Styret og styresaker”.   

Trivelige Sandvika  

 

Når dette leses er det like før det braker løs med tidenes  

Byfest.  Årets program er mer omfattende og favner  

bredere enn tidligere.  For å sitere Byfestens coordinator 

og ustoppelige drivkraft, Harriet Carlin: ”Dette blir en 

heidundrende byfest”! Sett av dagene fra torsdag 23. til 

søndag 26. august. Detaljer finner du på 

www.sandvikabyfest.no! 

Som ansvarlig Olabilgeneral noterer redaktøren med 

en viss bekymring at vi har mottatt få påmeldinger 

til Olabilløpet.  Vi gjentar at påmeldingen skjer til 

911 41 369 eller blul@online.no. 

6.06 i Løkkehaven 

  

Tradisjonen tro var det også i år et vellykket arrangement 

i Løkkehaven den 6.06.  I år var det en moteopptreden av 

lokale deltakere som viste frem selvkomponerte og 

selvsydde klær motivert og inspirert av Sonja Henie 

jubileet. Det var salg av det ene og det andre og 

inntektene gikk til Frelsesarmeen.  Det var en flott og 

engasjerende forestilling og vi gratulerer Håndverksgata 

med arrangementet! 

Blomster i Sandvika  

 

Hvert år på denne årstiden har vi latt oss begeistre og 

berømme kommunens blomsteroler, med Torbjørn 

Hansen i spissen, for det arbeidet som nedlegges i 

Sandvika.  Også denne gang!  Det er flott gjennomført 

over hele Sandvika.  All ære til de ansvarlige! 

http://www.sandvikabyfest.no/


Minnesmerke 22. juli 

 

Vi er kjent med at 

kommunen har sagt 

ja takk til å markere 

22. juli med Nico 

Widerbergs minne-

statue, og at mark-

eringen vil finne sted 

kl. 18.00 den 22. au-

gust i år.  
Plasseringen av statuen og markeringen blir på Kjørbo der 

pilen anviser på bildet. Ytterligere opplysninger blir annon-

sert i Budstikka og Bæringen. 

Bærum Sportsklubb 

 

 

Bærum Sportsklubb er Sandvikas fotballag.  I fjor gjen-

nomførte de den bragd det var å rykke opp i Addecoligaen.  

Det har vist seg å by på store utfordringer og i skrivende 

øyeblikk ligger laget blant de siste på tabellen. 

Ditt Vel etterlyser Sandvikingenes støtte til laget, spesielt 

på dets hjemmekamper.  Vi opplever at det er pinlig stille 

og lite liv på tribunene under lagets hjemmekamper.  Hvor 

er supporterne med kamprop og sanger, hvor er den tradi-

sjonelle utskjellingen av dommeren?  

Når dette leses er neste hjemmekamp den 20.08.  Vi 

utfordrer og oppfordrer alle Sandvikinger til å møte frem 

for å heie frem laget fra de nye tribunene på Sandvika 

stadion. Vi vil ha dem med videre i Addecoligaen! 

Terminslisten finner du  på www.baerumsk.no/. 

Oppslagstavlen på Otto Sverdrups plass  

 

Vi beklager å måtte konsta-

tere at Vellets oppslagstavle 

er gjort utilgjengelig ifm re-

habiliteringen av ”spanske-

trappen” og tilhørende bygg. 

Vi har opplevd hærverk flere 

ganger på ”vår” tavle - og nå 

er den sannelig en del av en avstengt byggeplass.  Men vi 

takker for at Entra har tatt tilbørlig hensyn og opprettet en 

foreløpig tavle på utsiden av gjerdet.  Så er det å håpe at 

den midlertidige tavlen blir like populær som originalen,  

 

som vi regner med kommer til heder og verdighet igjen  

når byggeprosjektet er avsluttet.    

Regulerings- og andre velsaker 

E-18 

Vi skimter et flakkende lys i enden av tunnelen under 

Sandvika.  Statens Vegvesen har utarbeidet tre alternativ 

for strekningen Lysaker – Slependen og gledelig nok for 

oss Sandvikinger – alle med tunnel under Sandvika.  Så 

vidt vi forstår skal forslagene sendes til politisk behand-

ling med påfølgende utsendelse til høring.  Det er flere 

vel i Bærum langs traseen som sikkert vil ha en rekke 

kommentarer og innsigelser, så vi kan sikkert forvente en 

lang og omstendelig behandling før vi med sikkerhet kan 

si at vi kan skyte den første salven under Sandvika, som i 

dag er optimistisk satt til en dag i 2014. 

E-16 fra Kjørbo til Bærumsveien 

Her synes alt å være i rute.  Litt avhengig av når 

entreprenøren er klar så forventes arbeidet igangsatt 

årsskifte 2013/2014 med opprettelsen av tverrslag ved 

Jongsåsveien som start på videreføring av Kjørbokollen-

tunnelen nordover mot Bærumsveien. 

Sandvika Sentrum 

I Ditt Vel 2-12 fortalte vi bl.a. at kommunen har engasjert 

tre firma til, uavhengig av hverandre (parallelloppdrag), å 

utarbeide ideer og forslag til vitalisering av Sandvika 

Sentrum. Forslagene skal gi innspill til et konseptvalg 

som igjen skal danne grunnlaget for en reguleringsfase 

som leder frem til behandling av et planforslag. For-

slagene skal presenteres til kommunen medio september 

hvoretter de vil bli utstilt for allmennheten. Sandvika Vel 

har deltatt i/avtalt møter med de tre forslagsstillerne for å 

gi innspill til planleggingsprosessen.   

Kjøring i Gågaten 

Dette prosjektet er satt litt på vent da en forventer at de 

tre parallelloppdragene vil inkorporere også dette pro-

sjektet i sine forslag. 

Elvepromenaden 

Kommunen har engasjert en landskapsarkitekt som i 

løpet av våren 2013 skal utarbeide anbudsdokumentasjon 

for bygging av en gangforbindelse mellom Løkkehaven 

og Løkketangen 20. Planer for videre utvikling av elve-

bredden fra Løkketangen 20 til Rigmorbryggen vil bl.a. 

være avhengig av de forslag som kommer fra Sandvika 

Sentrums parallelloppdrag, men vi noterer oss at vi alle-

rede har fått flere båtbrygger på plass langs denne delen 

av elvebredden! 

Sandvikabroen (Rådhusbroen) 

 

Det siste vi har brakt på det 

rene er at broen skal stå ferdig 

i oktober i år.  I motsetning til 

tidligere informasjon skal bro-

en bli toveiskjørt  (uten  park-

ering)  og med brede fortau. 

. 

http://www.baerumsk.no/


Kunnskapssenter i Sandvika 
Kunnskapssenteret i Sandvika - Øvre Torg 1 - skal etter 

planen stå ferdig 1. januar 2014, men grunnet en uenighet 

mellom grunneiere, som nå er avklart, er byggearbeidet 

blitt noe forsinket.  

Hvor meget er i skriv-

ende øyeblikk uklart. 

Bildet viser siste utkast 

fra arkitekten, men vi 

forventer en ny pers-

pektivskisse som viser 

bygget med en fjernet 

”Spansketrapp”.  

Elias Smiths vei 

 

Bildet viser arkitektens 

modell som er grunnlaget 

for prosjektering og byg-

ging av anlegget. Grunnet 

ferieavvikling har vi ikke 

lykkes å få informasjon om 

den videre fremdrift. 

Bjørnegårdsvingen 

Vi har forstått det slik at arkitekten for tiden arbeider med 

et revidert forslag som forventes presentert til kommunen 

i løpet av inneværende år. 

Finstadgården 

 
Finstadgården, som tilhører Johs Hansen Eiendom, har 

utarbeidet et forslag som et innspill til den vedtatte Kom-

munedelplanen for Sandvika.  Som illustrasjonen viser, 

muliggjør den videreføringen av en åpnet Jørgen Kanitz 

gate ned mot sjøen.  Den tar også tilbørlig hensyn til de tre 

henholdsvis fredete og verneverdige byggene som ligger 

mot Gamle Drammensvei, i det disse legges inn i en park 

som gjøres tilgjengelig for publikum. Vi forstår at 

forslaget bl.a. forutsetter: i) en ”samhandling” med den 

planlagte byggingen av en garasje under Rådhusparken 

(som vil bli betydelig utvidet); ii) enighet om et 

makeskifte med kommunen når det gjelder ”lekeplass-

tomten” i Rdm Halmrasts vei; og iii) ikke minst at en er 

sikret gjennomføringen av E 18 i tunnel under Sandvika.  

Dette av hensyn til planene om leiligheter over butikker. 

Vi noterer for øvrig at den tidligere Shellstasjonen er 

nedlagt, men at vi i skrivende øyeblikk ikke vet hva som 

kommer i dens sted.  Vi forstår at Shell har kontrakt ut 

året og at de er pålagt å grave opp tankene som ligger i 

bakken. Vi venter spent på hva eventuelle nye leietakere 

kan bety for Sandvika. 

Vårt Sandvika AS 

En arbeidsgruppe bestående av representanter for 

kommunen, næringslivet og grunneiere i Sandvika, og 

hvor vellet også er med, har i den siste tiden arbeidet 

intenst for å etablere aksjeselskapet Vårt Sandvika.  

Selskapets formål er ”å vitalisere Sandvika ved å initiere, 

gjennomføre og markedsføre aktiviteter som øker byens 

attraktivitet som senter for kommersielle og kulturelle 

tilbud. Selskapet skal legge til rette for og delta i 

diskusjoner om den fysiske utviklingen av byen”.  

En ser for seg at Bærum kommune og foretak, herunder 

selvstendig næringsdrivende i Sandvika sentrum, vil delta 

som aksjeeiere i selskapet. 

Det anses som avgjørende å rekruttere en meget kvali-

fisert daglig leder for selskapet.  Det foreligger en rekke 

søkere og en regner optimistisk med at den formelle 

dannelsen av selskapet med en kvalifisert leder er på 

plass i løpet av 2012. 

Folangrstien? 

 

Den ivrige leser av de siste 

utgavene av Ditt Vel har 

selvsagt fått med seg at 

vellet har kjempet hardt for å 

unngå anleggingen av stien 

langs Engervannet, primært 
for ikke å forstyrre det enestående fuglelivet i Blommen-

holm-enden av vannet.  Nå ligger stien der og vi må 

innrømme at den gir et positivt bidrag til alle interesserte 

turgåere. Vi noterer at det er installert et kontinuerlig 

gjerde som vi må anta vil gjøre sitt til at fuglelivet er godt 

beskyttet mot løshunder og andre løse elementer. Vi 

noterer for øvrig at selve stien allerede ser sliten ut etter 

sommerens betydelige nedbørsmengder, så vi håper at 

kommunen er forberedt på å bruke tid og midler på til-

strekkelig, fremtidig vedlikehold. 

Vi foreslår navnet ovenfor da det opprinnelige navn på 

Engervannet som kjent var Folangr. (Ref. Ditt Vel 3-11) 

 
 

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 mål å sørge for at sykehusets tilbud til Asker og 

Bærums befolkning ikke svekkes gjennom etableringen 

av Helse Sørøst og Vestre Viken Helseforetak. Sandvika 

Vel er innmeldt som medlem i VBS og vi appellerer til 

våre lesere å vurdere medlemskap som kan bidra til at 

foreningen VBS når sine kort- og langsiktige mål. Vi opp-

fordrer også andre velforeningen i Bærum til å følge Sand-

vika Vels eksempel på medlemskap. Detaljert informasjon 

får du ved å gå til www.vabs.no 

http://www.vabs.no/
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Medlemskap i Sandvika Vel 
Vi ønsker alle husstander, bedrifter og boligselskaper i 

vårt distrikt velkomne som medlemmer i vellet, ikke bare 

fordi disse kan bidra økonomisk med den beskjedne 

kontingenten, men også fordi meninger og oppfatninger 

vil være verdifullt innspill til vellets arbeid. For mange 

betyr det dessuten deltagelse i vellets mangeartede 

aktiviteter. Og vil du være med i styrets arbeid, kan det 

legges til rette for det. Boligselskaper i vellets område 

kan tegne kollektivt medlemskap, og de har anledning til 

å utnevne en observatør til å delta i vellets styremøter. Et 

ønske om medlemskap kan formidles til adresser som er 

nevnt øverst på denne siden. 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 

 
Skjenketidene utendørs i indre sentrum 

Sandvika 
I dag har 10 skjenkesteder i Sandvika indre sentrum lov 

til å skjenke utendørs til kl 2300 og 6 skjenkesteder har 

lov til kl 2400. 

Alle kan forøvrig holde åpent med servering av mat og 

alkoholfritt til kl 0300. 

Kommunen foreslår nå at nevnte 10 bedrifter også skal få 

lov til å skjenke utendørs til kl 2400. 

Kommunen har sendt ut et høringsnotat som finnes på 

deres hjemmeside: 

https://www.baerum.kommune.no/Organisasjonen/Admin

istrasjon/Dokumentsenteret/Innsyn-og-

postlister/Postlister-og-dokumenter/ 

Journalpost ID: 12/127156 

Tittel: Skjenketidene utendørs i indre sentrum Sandvika 

Journaldato: 12.07.2012  

Sandvika Vel oppfordrer sine medlemmer og bo-

ligsameier å sende en begrunnet uttalelse til vellet 

for styrets behandling og oversendelse til kom-

munen.  Uttalelser må være styret i hende innen 

fredag 24.08. E-postadresse øverst på denne siden. 
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