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Styreleders Hjørne 

 

Sandvika Vel vil i år ha egen stand på Byfesten. 
Dette håper vi skal gi oss mulighet til å få Vellets 
innbyggere i tale. Hva er dere opptatte av, hva vil 
dere at Vellet skal ta tak i?  
Nå får dere anledning til å diskutere aktuelle planer 
for utbygging i Sandvika, elvebredden og Kadet-
tangen. 

En viktig oppgave for Vellet er å kommentere reguleringsplaner, og i 
høringsuttalelser gi uttrykk for våre synspunkter. Frist for å kommentere 
utbyggingen i Elias Smiths vei er 1. september. Det forslås nå å bygge 
flere boliger i det som opprinnelig skulle være Sandvika 
Business  Center.  
Det nye forslaget åpner for inntil 150 boliger på totalt inntil 13 700 m2, 
med varierende høyde mellom 4 og 18 etasjer (se side 4). Boligene skal 
ha en stille side, og ikke være ensidig orientert mot nord og nordøst. Areal 
på gateplan skal fortsatt være forretning/tjenesteyting/bevertning. 

Det ble gjenvalg av styret fra 2015. 

 
Fra venstre: Per Lund-Mathiesen, Kirsten Svane, Torill 
Tysnes, Jona Ragnarsdottir, Eivind Wolf, Egil Folke 
Moe.  Jon Halvor Stridsklev og Hans Petter Rebo var ikke 
til stede 

Er dette et egnet sted for boliger? Planforslaget finnes på vår hjemmeside, og vi vil gjerne høre hva våre innbyggere mener 
om forslaget. Fredag og lørdag under Byfesten er vi på plass på standen vår og klare til å svare på spørsmål og lytte! 
Vi oppfordrer alle til å ta en tur til Sandvika i perioden 25. - 28. august, da blir det liv i Sandvika. Byfesten har aktiviteter 
og underholdning for alle!  
Vel møtt! 

Sandvika Byfest 
En overraskende varm vår kom og gikk, og når dette leses er vi i ferd med å legge en behagelig sommer bak oss.  Men 
før sommeren er over skal de fleste av oss delta i den stadig mer omfattende Sandvika Byfest! 

 
Olabilløpet i 2012 

 
  

Bilde fra Sandvikabyfest.no 

Det er mye som skjer i Sandvika for tiden.  Det bygges og det hamres og vellet skriver den ene høringsuttalelse 
etter den andre.  Men heldigvis skjer det også andre ting, bl.a. den store tradisjonelle høstfesten som ligger 
like rundt hjørnet.   
Det vil føre for langt å presentere Byfestens program i Ditt Vel, men vi tror vi går mot den mest omfattende og spennende 
byfest i Sandvika Byfests historie.  

mailto:post@sandvika-vel.no
http://sandvika-vel.no/
http://sandvika-vel.no/2013/11/vart-sandvika-as-en-ny-aktor-i-sandvika/


Vi har konsultert Byfestens hjemmeside (http://sandvikabyfest.no) og vi har bl.a. notert følgende: I løpet av 
disse dagene vil du finne et mylder av aktiviteter i Sandvika. Du kan oppleve konserter, opera, forestil-
linger/teater, dans, utstillinger, nysirkus, barnepark, kulturnatten elvelangs, og et yrende markedsliv. Du kan 
også delta i den store karneval paraden på lørdag. 
Det meste av underholdningen foregår utendørs – parker, i gater og på torg.  Det vil for eksempel være et eget 
idrettstorg i Rådhusparken hvor du kan prøve golf, boccia, badminton, karate, ishockey og mye mer. I Løkke-
haven finner du sjakkturneringer, et lokalt, kortreist marked, og du kan hilse på alpakkaene fra Bergvang gård 
– noen helt nyfødte. 
Det er også hyggelig å kunne melde at Sandvika Vel vil delta i Byfesten med egen stand, og at Vellet her 
sponser minitoget.  Under Byfesten vil Vellet tilby individuelt medlemskap for resten av året for kr. 100 (kr. 
200 for bedrifter) og Vellets Sandvikabok foræres gratis til nye medlemmer. 

Sandvika Vels hovedoppgaver 
Høringsuttalelser 
• Kjøring i Sandvika Sentrum 
• Områderegulering for Sandvika Sentrum 
• Bjørnegårdsvingen 11-13 og 

kommuneplanen 2017 - 2035 
• Trafikksikkerhetsplan 
• Regulering i Skytterdalen,  (hvor nå 

Solbergbekken er åpnet!) 
• Ny reguleringsplan for Sandvika Business 

Center (se egen sak) 
• Kommuneplanens Samfunnsdel med 

arealdel, høringsfrist i September  
Detaljer vedr. ovenstående høringer finner du på 
vellets hjemmeside.  
Dessuten forventer vi å få presentert en regulerings/områdeplan for Hamang/Industriveien i løpet av inneværende år. 
Sponsing av benker i Sandvika 
Etter avtale med Vårt Sandvika AS vil Sandvika Vel sponse 3 benker med beløp som vil dekke vedlikeholdskostnader i 
4 år. Benkene får "navneplate" med Vellets navn. En benk er tenkt plassert på Otto Sverdrups plass, en benk ved 
Sandvika Storsenter for å synliggjøre at Storsenteret er en del av Sandvika, og en benk er tenkt plassert på et egnet 
utsiktspunkt i Sandvika.  

Broer i Sandvika 
I Ditt Vel 2-15 skrev vi bl.a.: «For et par år siden gikk Ditt Vels nåværende redaktør Sandvika rundt og fotograferte det 
som var av broer i Sandvika, fra Kalvøya/Kadettangen i sør til Evjebakken/Brynsveien i nord – det ble et tyvetalls 
stykker».  Noen av broene har registrerte navn, andre ikke.  Vellet har foreslått navn på alle broene for kommunen.  
Forslaget er nå til behandling hos administrasjonen og det endelige resultatet blir oversendt våre politikere for 
godkjenning. De fotograferte broene med navneforslag finner du på Vellets hjemmeside! 

Grønne kasser med strøsingel 
Som vi antar er vel kjent for de fleste, er Sandvika Vel ansvarlig for å tilse at de fleste av de grønne kassene, som er 
plassert rundt omkring i Vellets område, er fylt med strøsingel når den glatte sesongen nærmer seg. 

Kvisthenting 
Som de fleste lesere kjenner til, er Vellet ansvarlig for å organisere kvisthenting på vårparten innen Vellets distrikt. 

Trivelige Sandvika 
Tidligere år har vi presentert hyggelige tema under denne overskriften. Nå er det så mye interessant som foregår i 
Sandvika at vi gjenopptar denne tradisjonen. 

Tuk Tuk Restaurant 
I det siste året eller så har vi hatt flere tilbud om Thai massasje i Sandvika. Nå ser vi at Thai-tilbudet er utvidet med en 
nyetablert restaurant i inngangspartiet på Sandvika kino – Restaurant Tuk Tuk.  Det er vel få av våre lesere som ikke 
har, eller har hatt, et forhold til vakre og varme Thailand og dets velsmakende og varierende mattilbud! Vi ønsker Tuk 

http://sandvikabyfest.no/


Tuk velkommen med dets spennende, kulinariske tilbud. (http://www.tuk-tuk.no/). For de av dere som har erfart å bli 
transportert med en Tuk-Tuk drosje, kan gjenta erfaringen gjennom et helt måltid i restauranten. 

Løkke Traktering 

 

Siden puben på Rådhusplassen forsvant for 
en tid tilbake, har vi savnet en naturlig arv-
taker.  Mon tro om arvtakeren er funnet i 
den relativt nyetablerte og selvoppnevnte 
«gourmet-puben» i Løkkekvartalet, Løkke 
Traktering?  Under det nylig gjennomførte 
EM i fotball, fant vi at stedet hadde etablert 
seg med storskjerm innendørs og på mot- 

satt side av Elias Smiths vei, hvor en av mesterskapets kamper ble vist til stor glede for fotballinteresserte, øldrikkende 
gjester som hadde parkert seg der. Polen spilte den dagen bildet ble tatt, og bordene inne og ute var opptatt av jublende 
polakker.  Løkke Traktering presenterer et ambisiøst opplegg med Spansk/Italiensk inspirert meny, Jazz- og Quiz dager 
og mye annet spennende. Sjekk nettsiden www.løkka..no.  
 

 

Vårkosten 
 

Det kan selvsagt stilles spørsmål om tema 
Vårkosten hører hjemme under overskriften 
Trivelige Sandvika. Arrangementet Vårkosten var i 
sin tid nettopp planlagt og gjennomført for å gjøre 
Sandvika trivelig for vår- og 17. mai festligheter. 
Grunnen til at vi stiller spørsmålet her er at årets 
Vårkosten, etter redaktørens mening, dessverre må 
kunne betegnes som mislykket.   Grunnet sykdom og 
mangel på ressurser hos den ansvarlige organisa-
sjonen, Vårt Sandvika AS, ble planlegging og gjen-
nomføring overlatt til Sandvika Vel i all hast i tolvte 
time. For de tre-fire frivillige som dukket opp til 
annonsert tid, var det tydelig at planleggingen (eller 
mangel på sådan) og gjennomføringen av de opp-   

 

gaver som Vårkosten tradisjonelt skal ta seg av, var mislykket, for å si det meget forsiktig.   
For noen år tilbake etablerte kommunen et utvalg, Ren By, hvor medlemmene besto av representanter fra flere relevante 
kommunale avdelinger.  Disse var bl.a. Vei og Trafikk, Kultur, Natur og Idrett.  Petter Politi, Sandvika Vel og nærings-
livet var også representert.  Her var årlig planleggingen og gjennomføringen av Vårkosten et tema hvor ansvar og rolle- 
fordeling ble diskutert og avtalt i god tid før den fastlagte maidagen.  Kultur og Sandvika Vel var her sentrale deltakere. 
Mye tid og arbeid ble lagt ned i planleggingen, og tiltak og ansvar for rekruttering av frivillige til selve arrangementet 
ble avtalt og gjennomført.  
Ditt Vel appellerer til kommunen og det nye styret i Vårt Sandvika AS at de ser på muligheten til å gjenopprette en plan- 
og gjennomføringsgruppe tilsvarende Ren By, for å sørge for at gjennomføringen av Vårkosten 2017 og i fremtiden blir 
vellykket! 

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 Idrett – Parkavdelingen og Torbjørn Hansen og 
hans blomsterkumpaner med resultatet som vi kan glede oss over 
nærmest over alt i bymiljøet.  I Rådhusparken, Rønne Park, langs 
Rådhusbroen (Sandvika Bro) og ellers rundt omkring.  Det bidrar til 
trivsel og velvære i byen vår. 

Spesielt er vi imponert over den vakre og frodige Rønne Park med sine 
35 ulike prydplanter.  Ved inngangen til parken finner du en lomme som 
inneholder et antall ark som viser plassering og navn på plantene. I 
tillegg til det som er vist på bildet til høyre, gir det deg de latinske 
navnene på alle plantene.  Det er bare å forsyne seg!  
 

Det ryktes for øvrig at Bygartneren har planer om å forskjønne området 
Dette er selvsagt tiltak vi ønsker velkommen! 

 

på oversiden av Kinoveien mot Storsenteret  

http://www.tuk-tuk.no/
http://www.l%C3%B8kka..no


 
Blomster ved Rådhus og Rådhusbroen  

 
Den vakre og frodige Rønne Park 

Bærum Sportsklubb 

 

På vegne av en sportsinteressert redaksjon, mener vi at Bærum Sportsklubb fortjener en plass under 
Trivelige Sandvika.   
Vi har nettopp lagt bak oss det første lokalderby mellom BS-Asker Fotball.  Kampen endte som kjent 
med seier 3-2 til Asker. 
BS har ambisjoner om å rykke opp og tilbake til neste øverste nivå, Obos-ligaen, en ambisjon som 
også deles av Asker Fotball.  Vi noterte oss, beklagelig nok, at Ditt Vels redaktør tilsynelatende var 
den eneste publikummer med Bærum-skjerf på Asker-kampen, og at publikums høylytte oppmuntring  

til gutta på banen gikk i klar favør av Asker Fotball!  Så får de spesielt interesserte notere seg at neste lokaloppgjør 
finner sted på Føyka den 15. oktober, og vi oppmuntrer til en betydelig bedre og mer høylytt støtte til BS-gutta da!  

Interessante gjengangere 
Kadettangen og omkringliggende områder 
Her går utfyllingsarbeidet tilsynelatende etter planen, og som rapportert tidligere, regner kommunen med at det blir 
bademuligheter i løpet av sommeren 2017.  Den som lever --- osv!  Hagearkitekten BAR BAKKE, har utarbeidet en 
presentasjon som inneholder flere alternative utformingsforslag.  Det vil føre for langt å presentere disse i Ditt Vel, men 
interesserte kan se dem på vellets hjemmeside. 
Det som skal bli interessant å følge med på, er ikke bare den endelige utviklingen av Kadettangen,  Vi hører nemlig 
rykter om at administrasjonen ønsker å gjennomføre en mulighetsstudie av hele Sandvikas sjøfront fra Kjørbo til Sjø-
holmen, inklusiv utvidelse av Lakseberget. Det skal bli spennende å se hva det betyr for bl.a. Sandvika Stadions fremtid. 
Vi minner i den forbindelse om vårt forslag om å flytte Sandvika Stadion til Hamang! 

Sandvika Business Center (Elias Smiths vei 14-26) 

 
Slik ser det ut i dag  --- 

 
--- og slik har arkitekten tenkt det skal se 

ut ved ferdigstillelse 

I Ditt Vel 2-16 annonserte vi at det i 
nærmeste fremtid vil bli presentert en ny 
reguleringsplanen til 1. gangs høring. 
Den foreligger og ble i juni i år sent på 
høring.  Sandvika Vel arbeider i skriv-
ende øyeblikk med en høringsuttalelse.  
Kommunens høringsdokument finner du 
på vellets hjemmeside og vi inviterer 
våre lesere til å komme med komment- 

arer og synspunkter som bidrag til vellets høringsuttalelse. Gå til www.sandika-vel for høringsdokument og vellets 
utkast til høringsuttalelse.  Her vil du også se flere bilder fra Stein Halvorsen Arkitekters foreslåtte løsninger av det 
høyreiste, spennende boligkonseptet. 

Stasjonens sykkelhotell  

 

I siste Ditt Vel 2-16 etterlyste vi en konkurranse for å utsmykke den «lite dekorative murveggen» 
som her er avbildet.  Kommunen forteller at Rom Eiendom har fått godkjenning til å etablere et 
sykkelhotell i det høyre tunnelløpet.  I den sammenheng vil kommunen ta med ideen om å «gjøre 
noe med/pusse opp» murveggen.  Detaljene vedr. etableringen av sykkelhotellet og oppussingen 
av murveggen blir tillagt den arbeidsgruppen som arbeider med små og store prosjekter i 
Sandvika.  

 

http://www.sandika-vel/


Sandvika Stasjon 

 
Tidligere har vi fortalt om Rom Eiendoms rehabilitering/oppgradering av stasjonen og at det var forventet at arbeidet 
skulle avsluttes i løpet av 2016.  Etter vår nylige kontakt med Rom Eiendom, forstår vi at antatt dato for ferdigstillelse 
er forskjøvet til medio 2017.  Det skyldes bl.a. arbeidet med å tilpasse nye konstruksjoner og dagens avanserte utstyr til 
et gammelt bygg, samtidig som det å opprettholder publikums adkomst til plattformer og gjennomgang, er utfordrende. 
Rom Eiendom arbeider i skrivende øyeblikk med full gjennomgang av faseplaner og fremdrift for optimalisering av drift 
og publikums tilgjengelighet. Bildet over viser Element Arkitekters visualisering av den fremtidige fasade med butikker 
som åpner seg mot bussholdeplassen.   
 

Alt vi ser i dag er store plater i gjennomgangsarealet.  Rom Eiendom forteller at disse 
bl.a. skjuler fremtidige heiser opp til plattformen.  Videre vil det komme nye 
handelsarealer med blant annet Narvesen, og ut mot bysiden er det varslet at Espresso 
House kommer med en kafé/kaffebar.  Tidligere har vi antydet at stasjonen ville 
«stjele» areal fra Otto Sverdrup plass.  Rom Eiendom forteller at det ikke vil skje. 
Derimot ønsker de å opprette et sykkelhotell ved stasjonen (se ovenfor). 
Naturlig nok er Budstikka opptatt av denne saken og har flere detaljer som kan være for 
spesielt interesserte: 

    
Bilde fra Budstikkas hjemmeside 

http://www.budstikka.no/sandvika/samferdsel/tog/sandvika-stasjon-forst-ferdig-neste-ar/s/5-55-325534 

Løkkehaven 

 

I Ditt Vel 2-16 etterlyste vi kommunens respons på forslag 
til utviklingsplaner som for flere år siden ble presentert av 
Håndtverksgata i samarbeid med Sandvikaarkitekten Jon 
Meland.  Nylig var redaktøren i kontakt med kommunens 
Kulturavdeling og Planavdeling, og vi er blitt lovet et møte 
senhøstes for å diskutere planer for området.   Som vi vet 
arbeider både administrasjonen og politikerne med planer 
for Sandvika Sentrum og det er naturlig - og gledelig, at 
en ønsker å se utviklingen av Løkkehaven i denne større 
sammenheng. Eventuelle resultater av møtet senhøstes vil 
bli referert i Ditt Vel 4-16, så følg med, følg med!  
Vi noterer for øvrig med glede at kommunen fjerner kratt  

og busker foran Røde Kors huset og tilrettelegger for et pent og ryddig inngangsparti.  

Elvepromenaden 
Diverse presentasjoner når det gjelder nye planer for utvidelse av Elvepromenaden har vært en gjenganger i Ditt Vel.  
Denne gangen har vi fått en presentasjon av nye, konkrete planer. Disse tyder på at vi om ikke lenge får et trivelig 
område langs elven å promenere på! I forbindelsen med arbeidet med utvikling av planene for Sandvika Sentrum Øst, 
ser kommunen således på hvordan en 450 m ny promenade fra Rigmorbryggen til Løkketangen 20 kan inkorporeres i 
planene. Det er utarbeidet to alternative skisseforslag, hvis detaljer er for omfattende til å kunne presenteres her.  
Detaljene i forslagene er derimot vist på kommunens hjemmeside: 
https://www.baerum.kommune.no/globalassets/aktuelt/dokumenter/sandvika-elvepromenade_skisseprosjekt.pdf 
Vi forstår at det legges opp til muligheter for kjøring i Brambanis vei, dog på fotgjengernes premisser. Det endelige 
kjøremønsteret vil bli utformet i samsvar med de endelige planene for Sandvika Sentrum Øst. 
 

Sandvikselven er som kjent en meget attraktiv fiskeelv og vi er forsikret om at planleggerne har kommunisert i detalj 
med elvens fiskeforeninger for å sikre at begge alternative forslag er forenlig med deres og fiskens interesser.  Det er da 
også understreket at for å gi fisken den nødvendige ro og skygge, er det meget viktig at trær, busker og øvrig beplantning 
på vestre elvebredd blir ivaretatt når og hvis en videre utvikling av denne elvebredden blir planlagt. 
 
 

http://www.budstikka.no/sandvika/samferdsel/tog/sandvika-stasjon-forst-ferdig-neste-ar/s/5-55-325534
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Promenaden sett fra Rådhuset mot Kinoveibroen 

      Promenaden fra Rigmorbryggen til Rådhusbroen  
Bildene over er hentet fra et av kommunens skisseprosjekt 

 

De fleste av våre lesere har 
hatt glede av Forum 60+ og dets virke i Røde 
Kors huset de siste 8 årene.  Som har vært kjent 
lenge har virksomheten skiftet beite og siden 
januar i år har den vært godt etablert i 
Seniorbasen i Kommunegården i Sandvika.  
Tidligere hadde Forumet faste møtedager på 
tirsdager.  Det er nå forandret til torsdager kl. 
12.00. Imponerende nok har Forumets 
arbeidsgruppe allerede fastlagt programmet for 
høstsesongen 2016.  Her er det en rekke 
lekkerbiskener som nok vil få Sandvikinger og 
andre interesserte til å gå mann av huse i god 
tid før møtetid for å sikre seg plass i det av og  

 

til noe trange lokalet.  Forumets hjemmeside er dessverre lagt ned, men for å finne detaljer om møteprogrammet, gå til 
Sandvika Vels hjemmeside. 
 

 
 
 

For en tid tilbake presenterte vi Bærum Sykehus Venneforeningen som det siste året, og vel så det, har kjempet for 
foreningens målsetting, d.v.s.  at VBS skal bidra til at Bærum Sykehus skal opprettholdes, vedlikeholdes og videreutvikles 
som et moderne sykehus med akuttfunksjoner og spesialfunksjoner.  De av dere som har fulgt med på Budstikkas Nytt 
Drammen sykehus-føljetong, har notert at Helse-Sør-øst har besluttet å bygge et nytt sykehus på Brakerøya i Drammen.  
Dagens Drammen sykehus er forfallent og kondemnerbart, men blir foreløpig lagt i kunstig, funksjonell åndedrett mens 
nybyggingen foregår.  Det hele er et voldsomt økonomisk løft for Helse Sør-øst og i mellomtiden må Bærum sykehus 
slåss for å få tilført midler for oppgradering og normalt vedlikehold.  Å bidra på alle mulige måter til denne kampen blir 
VBSs hovedoppgave i tiden som kommer.  Vi anbefaler interessert å konsultere VBS hjemmeside (www.vabs.no) og 
foreningens Facebook side. Melder du deg som betalende medlem er det sikkert velkomment! 
 

22. juli minnemarkering 
 

 

Fem år etter 22. juli hendelsen i 
Oslo sentrum og på Utøya, ble det 
avholdt to minnemarkeringer i 
Sandvika.  De mest observante vil 
muligens huske at Vellet var in-
volvert i opprettelsen av minne-
stedet i Sandvika og deltok i finan-
sieringen av minnebenken som er   

plassert på stedet til minne om Bærumsjenta Margrethe Bøyum Kløven som mistet livet på Utøya. 
Fredag morgen 22.07 kl. 10.00 ledet kommunens Velferdsdirektør, Bovild Tjønn, en minnemarkering med nedleggelse 
av en krans på vegne av kommunen, og kl. 17.00 ledet Bærum Arbeiderpartis leder, Kjell Maartmann-Moe, en ny 
minnemarkering hvor også varaordfører Ole Kristian Udnes deltok på vegne av Kommunestyret.  Leder av Bærum AUF, 
Johannes Kiese, holdt en gripende tale til minne om ofrene fra Utøya for 5 år siden. 

http://www.vabs.no/
http://www.vabs.no/
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