
 

Informasjonsavis for beboere og                   Nr. 3 
næringsdrivende i Sandvika                           2013 

 
                                

Styreleders Hjørne 

 

Sandvika fremstår som triveligere enn på lenge. Til tross for byggearbeider og kjøring i "gågaten" 

har det i vår og sommer vært flere blide ansikter å se i sentrum. Nye spisesteder og stor aktivitet i 

Bakgården bidrar i positiv retning. Blomstene, som kommunen har satt ut, er et flott fargerikt syn. 

Vi har lagt bak oss et meget vellykket Byjubileum med mange arrangementer. Nå står Byfesten for 

døren - det skjer noe i Sandvika! 

Disse store arrangementene krever dugnadsinnsats av frivillige, og mange vil gjerne være med. 

Styret i Sandvika Vel stiller opp, men vi trenger flere!  

Vi gleder oss over flere medlemmer i Sandvika Vel. Flere sameier har meldt seg inn i år, og neste  

år kan tallet øke ytterligere.  

På vår hjemmeside http://sandvika-vel.no finner dere mye interessant stoff om de sakene som Sandvika Vel er 

engasjert i.  

Som sagt, trenger vi både flere hender og flere hoder for å kunne opprettholde den aktiviteten vi ønsker. Vellet har en 

stemme som blir hørt på. Er det noe som ikke fungerer i nærmiljøet, står vellet opp for saken, og tar den opp med 

rette instanser.  

Vel- arbeid er både interessant og lærerikt, og du blir kjent med nye, engasjerte  mennesker.  

Ta kontakt og husk dagen kan bli bedre når du deltar! 

Hilsen Torill 

Sandvika Vel – kommunisering med vellets medlemmer 

Det er et etablert faktum at vellet har åpning for nye kandidater til sine styre- og arbeidsoppgaver.  En av de største 

utfordringene styret har er i kommunikasjonen med sine medlemmer.  De siste 8-10 årene har vellet produsert og 

distribuert velavisen Ditt Vel minst 4 ganger i året. Dette innsatskrevende arbeidet har i alle år vært gjort på frivillig 

basis. Rekrutteringsvanskene taler bl.a. for at det blir en ekstra utfordring i fremtiden å opprettholde utgivelsen av 

Ditt Vel, med de arbeidsoppgaver som følger, bl.a. når det gjelder både det å forfatte og å distribuere bladet i 4000 

eksemplarer.   

Det betyr at vellet fra årsmøtet i 2014 vurderer å følge dagens moderne trend som går mot mer digitalisering og bruk 

av internett.  Det vi tenker er å legge ned Ditt Vel og heller fokusere på mer og oftere informasjon om vellet og dets 

virke på hjemmesiden http://sandvika-vel.no. Får vi inn yngre krefter i styret, som er villige til å ta de nødvendige 

grep, vil det selvsagt være naturlig å revurdere en slik beslutning. Dersom du har synspunkter eller ideer vedrørende 

ovenstående, er du velkommen til å kommunisere med oss på hjemmesiden og/eller Facebook, eller selvsagt via e-

post, Sandvikavel@gmail.no, eventuelt post@sandvika-vel.no. (Bruk av vanlig post (snail-mail) er selvsagt også 

mulig!) 

Blå skilt – Evjebakken 23 

 

Vellet har i samarbeid med kommunen identifisert tre 

verneverdige bygg, d.v.s.: Garver Swanes hus (Løkke-

tangen 1); A/S Sandvika Mek. Verksted (Willy Grein-

ers vei 22) og Vestre Bærum Prestegård  (Evjebakken 

23).  På de to første byggene ble skiltene behørig 

montert for flere år siden. (Ditt vel 4-11). Monteringen 

på Evjebakken 23 har det tatt noe lengre tid, men på   
slutten av mai ble skiltet montert av vellet, sammen med de to eierne og en representant fra kommunen. Budstikka 

var på plass og journalist Martine Hoff Jensen fotograferte den vakre eiendommen og vellets representant på stigen. 

http://sandvika-vel.no/
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Bærum  Sportsklubb 

 

Medio juli kjemper B S K i toppen av Adeccoligaen og en av deres argeste konkurrenter om opprykk til 

Tippeligaen er i øyeblikket vår gode nabo, Asker Fotball.  Det første oppgjøret på Føyka endte med tap, så 

nå er det tid for revansj! Møt frem og hei laget frem på Sandvika Stadion lørdag 17.8. kl. 14.00! 

Trivelige Sandvika  
Tradisjonen tro presenterer vi tiltak som vi mener har positiv innflytelse på Sandvikingenes trivsel i bybildet.  Her vil 

det, naturlig nok, være delte meninger.  Dine kommentarer er velkomne på vår Facebook som du finner via vår 

hjemmeside. 

Blomster i Sandvika 

 

En gjenganger i Ditt Vel på denne tiden av året har vært vårt skryt 

av kommunens blomsterdekorasjoner. Også i år gratulerer vi 

Natur og idrettsforvaltningen og Torbjørn Hansen og hans 

blomsterkumpaner med resultatet som vi kan glede oss over 

nærmest over alt i bymiljøet.  De er med på å gjøre valget mellom 

ferie i Syden og byvandring i Sandvika, med avsluttende piknik 

på Kalvøya, enklere for oss entusiastiske Sandvikinger! All ære til 

de ansvarlige! 
 

   

Det sikreste tegn på at som-

meren er på hell og at høsten 

lurer like rundt hjørnet, er når vi 

ønsker Sandvika Byfest vel-

kommen, i år fra torsdag 29. 

august til søndag 1. september. 

Også i år presenterer byfestkom- 

iteen et fantasifullt og spennende program hvor den ene ”høydare” avløser den andre. Går du inn på 

http://sandvikabyfest.no/, får du fullstendig oversikt over programmets detaljer.  Vi gleder oss til å bli med på festen! 

Som tidligere Olabilgeneral er det naturlig for redaktøren å minne potensielle Olabildeltakere på at det er tid for å 

starte mekkingen på kjøredoningene og å finne ut hvordan og når dere må melde dere på. Det gjør dere sikrest ved å 

gå inn på byfestens hjemmeside som angitt ovenfor. 

Løkkehaven  
Også i år har Håndværksgata, med vår alles EB i spissen (i midten på bildet over) igjen gjennomført et vellykket 

6.06.- arrangement. Et feststemt publikum var til stede på The GREAT GATSBY CatWalk. Som vanlig gikk 

arrangementets overskudd til Frelsesarmeen.  Så vidt vi vet, snakker vi om et ca.-beløp på kr. 5 000. Vel blåst!  

Løkkehaven har i flere år arbeidet for å restaurere stedets ”potetkjeller” til et serveringssted som gjennom årene har 

skiftet navn flere ganger, avhengig av hvem du har snakket med.  Nå har vi forstått at det offisielle, omforente navnet 

er Løkkehavens The og Vinhus.  Vi blir fortalt at det fremdeles gjenstår en del arbeid før stedet kan benyttes av 

publikum!  Mon tro om vi kan satse på en heidundrendes innvielse 6.06 neste år? 
 

Men EB i Huset Midt Imellom har mer på lager i tillegg til sitt keramikkverk-

sted og utsalg.  Hun har innrettet loftetasjen i Huset Midt Imellom til et lite 

Sandvika museum, LofThe.  Museet har to rom.  Du kommer først inn i et 

kjøkken fra 50-tallet (bildet). Du får rene bestemorassosiasjoner! I rommet 

innenfor får du informasjon om gamle Sandvika fra en rekke kilder.  Meget 

interessant for den som vil vite mer om Sandvikas tilblivelse som by, helt fra 

fødselen av Selskabet til Sandvikens Vel i 1896 til i dag.  LofThe er åpent 

onsdager fra 16.00-19.00, søndager fra 12.00-15.00. Ellers kan besøk avtales 

med Torgeir Oma på 46 77 01 66.   

Vi noterer at Sandvika museum LofThe er på jakt etter alt fra gode, triste, rare og morsomme historier og minner,  

samt kallenavn på Sandvikske personer og steder! 

http://sandvikabyfest.no/


 

Elvepromenaden 

Vi har tidligere fortalt om bygging av Elvepromenaden og gangforbindelse mellom Rønne elv og Løkkehaven. De 

observante har merket seg at arbeidet er i gang, om noe forsinket. Planen er at arbeidet skal være fullført i løpet av 

høsten, helst før Byfesten! 

Reguleringer og andre relaterte saker 

E-18  
I Ditt Vel 2-13 skrev vi at Statens Vegvesen skal presentere kommunen med alternative forslag til kommunedelplan 

ultimo april i år.  Den ble presentert til kommunen i juni og den offisielle fremdriftsplanen sier at perioden fra juni til 

medio oktober vil bli brukt til høring og offentlig ettersyn; høsten 2013 vil gå til behandling av høringsuttalelser og 

eventuell bearbeiding av planforslaget.  Dersom alt går som planlagt bør vi kunne oppleve 2. gangs politisk behand-

ling av vegvesenets forslag i første halvår 2014. Vi forstår det slik at finansieringsproblematikken enda ikke er 

avklart og at byggestart derfor ikke kan angis før finansieringen er klar. 

E 16 fra Kjørbo til Bærumsveien 

Vi har tidligere annonsert at vi forventer at arbeidet med opprettelsen av et tverrslag ved Jongsåsveien blir igangsatt 

ved årsskiftet 2013/2014.  Der tok vi alle, inklusive kommunen, sørgelig feil. Som annonsert av vår ordfører så vil 

arbeidet bli utsatt et års tid siden finansieringen ikke er på plass, angivelig fordi bompengeinnbetalingen ikke er så 

innbringende som forventet.  Det betyr bl.a. at den videre utviklingen av Hamangområdet kan bli satt på vent og at 

utvidelsen av stranden på Kadettangen, hvor sprengsten fra E-16 er tenkt benyttet, også blir utsatt.  
 

Kadettangen 

 

I forbindelsen med annonseringen av planer for 

utvidelse av badestranden på Kadettangen etterlyste 

vi i sin tid en plan for en fremtidig Kadettangen, 

som vi forstår i dag er regulert til et friområde.  Vi 

er derfor glade for å kunne melde at kommunen har 

planer om å utlyse en konkurranse i august/ sep-

tember om en plan for utformingen av den frem-

tidige Kadettangen.  

Sandvika sentrum 

Som vi alle er kjent med er det gjennomført tre såkalte parallelloppdrag som 

uavhengig av hverandre har presentert forslag til fremtidig utforming av Sand-

vika sentrum. Basert på ideer fra disse parallelloppdragene og relevante grun-

neieres ønsker utarbeider kommunen et forslag til områderegulering.  I den 

sammenheng er det interessant å notere at flere grunneiere har fått utarbeidet 

egne parallelloppdrag for sine eiendommer.  Det forventes at kommunens 

reguleringsforslag vil foreligge til førstegangs behandling i løpet av august.    
 

Hamang 

 

Hamangområdet er utpekt som Sandvikas neste utbyggingsområde.  Det forutsetter 

at høyspentledingen blir lagt i bakken, og den nye E 16 blir bygget.  Det er ingen 

grunn til å tro at dette ikke skal skje og arbeidet med å få på plass en områdeplan er 

derfor allerede godt i gang. Tanken er å videreutvikle Hamang til et attraktivt, 

sentrumsnært sted med nye boliger og næringsbygg i et blågrønt elvelandskap langs 

Sandvikselva. Kommunen har utlyst en arkitektkonkurranse hvor resultatene ble 

levert i juni i år. Kommunen tar sikte på å ha en områderegulering klar i 2014.  For 

spesielt interesserte anbefaler vi å gå inn på http://www.futurebuilt.no/klimavennlig-utvikling-av-hamang-i-barum. 

 

 

http://www.futurebuilt.no/
http://www.futurebuilt.no/


, stiftet 29. juni 1896, er Sandvika Vels informasjonsavis.   Opplag 4 000 eksemplarer. 

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

Adresser: Postboks 32, 1300 Sandvika;  e-postadr.: Sandvikavel@gmail.no; post@sandvika-vel.no. 

Hjemmeside:  http://sandvika-vel.no  

Årskontingent:  Individuelt = kr. 175 per husstand; Kollektivt = kr. 100 per husstand; Bedrift = kr. 300 

Vellets bankkontonr:1627.18.08988 

Aktivitets- og seniorsenter i Sandvika  
Sandvika vokser. Med 10 års bystatus og med stadig flere boligprosjekter under planlegging, vil befolknings-
mengden i Sandvika stadig øke.  De siste års utvikling viser at stadig flere eldre mennesker selger sine eneboliger og 
etablerer seg sentralt i Sandvika. Med fokus på denne utviklingen inviterte vellet i.f.m. årsmøtet i 2011 til et åpent 
møte hvor temaet var ”Gjeldende planer for et Seniorsenter i Sandvika”. Innleder var den gang varaordfører Lisbeth 
Hammer Krog. Allerede da hadde vellet jobbet en stund for å få fortgang i planleggingsprosessen. 

Vi var kjent med at kommunen i 2011 og 2012 avsatte 5 millioner kroner til investeringer for å komme i gang med 
dette tiltaket. Til drift ble det i 2012 avsatt 1,2 millioner og deretter 2,2 millioner per år. Kommunestyret, med sitt 
budsjettvedtak, ba administrasjonen i 2011 om å komme i gang med planleggingen. 

Med fokus på utviklingen som beskrevet ovenfor har Sandvika Vel nå i flere år arbeidet for å etablere et aktivitets- og 
seniorsenter på et egnet, sentralt sted i Sandvika. Da har eksisterende bebyggelse som Rådhuset, Sandvika Teater i 
Kinoveien, Brambanigården, Helgerudgården/Kredittkassegården (2.etasje), Kommunegården og Vennersborg vært 
tema. Sandvika Vel har foretrukket Brambanigården, ideell nå også i forbindelse med aktivitetene i bakgården.  

På et tidligere tidspunkt i år trodde vi at kommunen hadde funnet et egnet areal i Vennersborg. I det siste har det 
dessverre vist seg at etaten har bestemt at dette arealet skal stilles til disposisjon for kommuneadministrasjonen som 
kontorlokaler. Der står vi per i dag. 

Tidligere i år la etaten frem ”Høringssak - forslag til fremtidig modell for seniorsentrene i Bærum” med høringsfrist 

01.09.13. Til vår store overraskelse er ikke behovet for et sentralt plassert seniorsenter i Sandvika engang nevnt som 

en del av kommunens fremtidige modell for seniorsentrene i Bærum.  For å si det mildt ser vi på dette som en 

forglemmelse eller glipp som det er naturlig for vellet å forfølge overfor den politiske ledelse og kommune-

administrasjonen. Vi starter med høringsuttalelsen til den fremlagte høringssaken som nevnt ovenfor. 

Den videre utvikling av dette viktige tema kan dere følge på vellets hjemmeside! 

Donato Gaspare Brambani og Sandvika Vel 

 

Caspar (blant venner) født i Christiania (Oslo) i 1834. Hans italienske far kom til Norge i 1826 og 

etablerte seg som kjøpmann i hovedstaden. Morens italienske familie kom en generasjon før det. Faren 

døde i 1842 og moren fortsatte virksomheten. Caspar og broren fikk en internasjonal utdannelse og 

etablerte seg etter hvert som handelsmenn i Kristiania. I 1870 kom han til Sandvika for å skaffe kalk 

til byggevirksomheten i hovedstaden. På industritomten ved elven var det et hus, omtrent der Liens 

Optiske ligger i dag. Familien Brambani bodde der hver sommer etter det. Her satte han i gang industri 
– kalkfabrikker, teglverk, desinfeksjonsmidler og blikkemballasje – med flere hundre arbeidstakere. Han var en 

foregangsmann med sosiale tiltak – bl.a. sykekasse for de ansatte ved sine fabrikker. I 1890 etablerte han et selskap for 

å skaffe gatelys, det som ble videreført i 1896 med initiativet til Selskabet til Sandvikens Vel med formål ”å ivareta 

eiendomsbesittere og beboere i Sandviken og nærmeste omegns felles interesser”. Han var vellets første formann. 

Vellet etablerte en trykkvannsledning fra Stovivannet til Sandvika, grunnstammen i kommunens vannverk. Det er 

funnet rester av trerørene. Caspar Brambani og Selskabet til Sandvikens Vel la grunnlaget for videre utvikling av 

Sandvika. Sine øvrige forretninger og sin eksport drev han fra Kristiania frem til 1900. Da flyttet han til Sandvika for 

godt, og døde 6 år senere. 

Sandvika Vel har foreslått for kommunen at det reises et minnesmerke over Brambani. Vellet har også satt av en sum 

penger for å kunne bidra til finansieringen av et minnesmerke! Kommunen har reagert positivt og opprettet en komité 

som arbeider med saken.  

Ytterligere informasjon om familiemannen, forretningsmannen, industriherren og relaterte bilder, finner du på vellets 

hjemmeside. 
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