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Informasjonsavis for beboere og    Nr. 4  
næringsdrivende i Sandvika          2009 
 

Trivelige Sandvika 
Dette nummer av Ditt Vel er ment å være en hyllest til byen Sandvika; byen som, i de fem årene den har eksistert som by, har vært 
gjenstand for en formidabel utvikling til glede for Sandvikinger spesielt, Bæringer og andre generelt. I de siste nummer av Ditt Vel har 
vi presentert tiltak som vi mener bidrar til å gjøre Sandvika til et trivelig sted å bo og ferdes i.  Nå går det nærmest ikke en uke mellom 
hver gang et spennende tiltak, arrangement eller sted blir introdusert til felles glede og nytte.  Vi vil her søke å presentere disse, som vi 
ser og opplever dem, i en slags logisk orden.  Det er nærmest gitt at det er noe vi har oversett eller glemt.  Det hører vi selvsagt gjerne 
om, så vi eventuelt kan ta det med neste gang vi har anledning. 

Sandvika Sentrum 
En rekke interessante ting er i ferd med å skje i Sandvika sentrum. Som vi vet har Kommunestyret godkjent Kommunedelplanen for 
Sandvika og dermed også prinsippene for hva en forventer at utviklingen skal bli.  Det er en del usikkerheter forbundet med dette 
arbeidet, spesielt når det gjelder Sandvika Sentrum, noe vi kommenterer nærmere på side 4. 

Kanel Kafe 
Det er vel ikke den Sandviking som ikke allerede har oppdaget det nye serveringsstedet på hjørnet av Victoriagården og Kinoveien.    
Her finner du det fineste franske bakerverk og, etter manges oppfatning, byens beste kaffe. Om dette vil det selvsagt være delte opp-
fatninger, så det er bare å smake seg frem hos de etter hvert mange tilbydere. 

Kinoveibroen 

 

For en tid tilbake ble vi presentert for et vinnerutkast til en ny Kinoveibro, som av kommunen ble 
omtalt som en fremtidig juvel i Sandvikas bybilde.  Vellets styre var ikke spesielt imponert over 
forslaget, men vi så det som en stor forbedring i forhold til den eksisterende broen.  Siden har vi 
forstått at det hele ble for dyrt og finanskrisen har satt en bråstopp for eventyret.  Som vi kan se i dag, 
har kommunen igangsatt en rehabilitering av den eksisterende broen, noe vi vel kan leve med. Be-
tydelig bedre enn før vil det i alle fall bli! Og snart er vel belysningen på plass! Når vi får oppgrad-
ering av elvebredden fra den nye promenaden til Victoriagården, blir det vel også råd med en ny bro? 

Kulturhuset 
I Ditt Vel 2-09 annonserte vi at kulturseksjonen i kommunen hadde tatt et initiativ til et uformelt morgentreff på Kulturhuset hver 
onsdag morgen kl. 8.30.  Dette har utviklet seg til å bli et populært treffsted for de mange som i en eller annen sammenheng er in-
volvert i de ymse tiltak som får Sandvika til å bli den levende by vi alle ønsker.  Her knyttes kontakter og etableres nettverk som er 
interessante og nyttige i mange sammenheng.  Og her er selvsagt du også velkommen, så derfor:  Møt opp, møt opp! 
Men det er mer som skjer i Kulturhuset.  Som ivrige lesere av vellet hjemmeside har sett, så har Bærum kommunale musikk- og 
kulturskole, Kristin Theisens Sangskole, Caturra kafé (Kulturhuset) og Bærum Kommune tatt initiativet til å arrangere og invitere 
Sandvikinger og andre til en Søndagsbrunch hver første søndag i måneden.  Første dag var søndag 6. september.  De ønsker 
velkommen "til gode lunsjretter med tilhørende drikke, hjemmelagde bakervarer og Sandvikas beste kaffe" (Hva sier Kanel Kafe til 
det, mon tro?!).  Vi må anta at kaffen og andre varer er Fairtrade i tråd med kommunens nye rolle som en Fairtradekommune! For 
ytterligere detaljer, besøk Kulturhuset og/eller søk på vellets hjemmeside under fanen Kulturarrangementer. 

Forum 60+ 
Når vi beskriver interessante tilbud for Sandvikinger i Sandvika sentrum, må vi igjen nevne Forum 
60+. Det har vært presentert flere ganger i tidligere Ditt Vel, så la oss nøye oss med presentasjon av 
den hardt arbeidende, avbildete styringskomiteen. Tiltaket har vært en suksess siden starten og 
kjenner vi komiteen rett er den allerede i gang med programmet for første halvår 2010.  Vi gleder 
oss allerede!  Når dette leses er komiteen foreslått til Frivillighetsprisen for 2009! Vellets 
hjemmeside har flere detaljer! 
 

Vellets hjemmeside 
Vi nærmer oss 2010, som vil bli et viktig, spennende år for Sandvikas utvikling.  Vi venter oss en rekke saker hvor vellet vil bli in-
volvert; de beste eksempler på slike saker er presentert på side 4 av dette Ditt Vel.  Vi ønsker i den sammenheng bedre kommuni-
kasjon med våre medlemmer enn den vi har i dag.  Ditt Vel fire ganger i året vil ikke være tilstrekkelig, ei heller det begrensete antall 
e-postadresser vi har tilgjengelig.  Vi tar derfor mål av oss til å ha en hjemmeside som kan holde våre medlemmer og alle andre 
interesserte informert om hva som foregår i Sandvika.  Vi regner da med at vi i 2010 vil få enda flere medlemmer som har tilgang på 
internett! www.sandvikavel.net  Her finner du også all informasjon om vellets styremedlemmer og andre veldetaljer. 
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Vi kan ikke snakke om Sandvika sentrum uten å presentere Sandvika Byfest og Sandvika Julemarked 
Sandvika Byfest 

Byfesten 2009 blir av mange omtalt som den mest vel-
lykkete til nå! Vel verdig et 5-års byjubileum! Det er natur-
lig for redaktøren å utnevne Olabilløpet som Byfestens 
absolutte høydepunkt, ikke minst fordi vellet selv, i sam-
arbeide med KNA, var ansvarlig for planlegging og gjen-
nomføring. Det var stor aktivitet i Gågaten og i Byparken 
og selv om regnet fosset ned over paraden på åpningsdagen, 
var det stor stemning blant deltakere og tilskuere. Vellets 
gratulasjoner går til styringsgruppen for Byfesten, hvor 
Harriet Carlin og Trine Bendixen var de førende krefter. 

Mer informasjon og bilder fra de forskjellige arrangementer finner du på vellets Hjemmeside under fanen Arrangementer. 

Sandvika Julemarked 

 

Tro det eller ei, men julen står for døren, og hva er vel det første og beste 
bevis på det?  Jo, Sandvika Julemarked i Sandvika sentrum.  Den off-
isielle åpningen er på lørdag 5. desember kl. 15.30. Her vil du kunne be-
søke 40 juleboder i området rundt Rådhuset og innover i gågaten i gamle 
Sandvika i perioden 5. og 6. des. og 11., 12.og 13. des. Åpningstidene 
i år er: Lørdager: kl.11.00-17.00; søndager: kl. 13.00-17.00; og fredag 
11. kl. 14.00-20.00. www.sandvikajulemarked.no, og programmet som 
følger med denne utgaven av Ditt Vel, gir deg ytterligere informasjon. 

  

Løkkehaven  
Løkkehaven har i de siste årene langsomt, men sikkert, markert seg som et kultur- og aktivitetssenter i Sandvika.  Dette skyldes ikke 
minst den utrettelige, årelange innsats som er gjort av leietakerne i Huset Midt i Mellom og dannelsen av/deltakelse i Håndverksgata.  
Løkkehaven er startpunktet for 17. mai toget og paraden i Byfesten; den er et naturlig sted for avslutning av Byfestens nattevandring; 
her arrangeres festligheter hvert år den 6. juni, og Løkkehaven er scenen for det nå etablerte Hjertefredarrangementet på Allehelgens 
dag. Bildet til høyre nedenfor viser litt av den trolske stemningen som var under årets Hjertefredarrangement. Løkkehaven har 
dessuten vært et sted hvor Bærum kommune har prøvd ut sin Lysplan for Sandvika, som vist på bilder under 

 
 

Løkke bro, sep. 08                 
Fotograf    Harald  Waugh 

 
Prøvebelysning i januar 09 

Løkkehavens Kunst og Kultursenter (The og Vinstue!) er et nytt spennende prosjekt er i emning i Løkkehaven  
Løkkehaven er i ferd med å etablere seg som et kultursenter i Sandvika. Den nylig etablerte 
Håndverksgata representer en drivende faktor i dette arbeidet.  I Ditt Vel 3-09 skrev vi om den 
planlagte ombygging og innredning av Potetkjelleren til et Kunst og Kultursenter (The og Vinstue). 
Vi var da av den oppfatning at implementeringen vil ta tid, men mener nå å vite at alle planer er 
formelt godkjent og at de første byggarbeider allerede er igangsatt.  De ansvarlige snakker optimistisk 
om innvielse allerede den 6. juni 2010! På vellets hjemmeside vil du finne skissetegninger som viser 
hvordan de ansvarlige har tenkt seg det endelige resultatet.   

Ny Gourmet- og 
Operarestaurant? 

 

 
I Ditt Vel 3-06 omtalte vi planene Reza Moezzi, eier av Silkeveien Reiser i Løkketangen 1, den gang 
hadde om å starte en gourmetrestaurant på eiendommen.  Den gang regnet han optimistisk med å være 
klar til å ta i mot de første gjestene til det årets julebordsesong!  Nå ser det endelig ut til at planene er i 
ferd med å bli realisert, tross store vanskeligheter med diverse godkjenninger, og andre byråkratiske ut-
fordringer.  Vi forstår det slik at vi kan regne med å innta de første måltid ved elvebredden vår/sommer 
2010.  Ditt Vel ønsker familien Moezzi, som deltar aktivt i en rekke av Sandvikas arrangementer, masse 
lykke til!!  

Kadettangen 

 

Det skjer stadig ting på Kadettangen!  I sommer så vi en maskindings som lå utenfor 
badestranden.  Den skal angivelig ha undersøkt grunnforholdene, da man har planer 
om å fylle ut strandområdet med sprengsten fra den planlagte tunnelen gjennom Løk-
keåsen (eller er det E 16 tunnelen?). Bærum Sportsklubb har annonsert nærmere as-
sosiering med Sandvika By som Sandvikas egen klubb, og har fått aksept for å kalle 
fotballarenaen for Sandvika Stadion (se Ditt Vel 3-09). Vi venter på flytting av 
Grinibrakka, og vi gleder oss over to nye attraksjoner som beskrevet på neste side:  
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- Elvepromenaden  
Promenaden har vært en gjenganger i Ditt Vel.  Endelig 
kan vi konstatere at den er ferdigstilt.  I følge kommunen 
vil den offisielle åpning vil finne sted på vårparten neste 
år.  Ditt Vel gratulerer kommunen med et meget vellykket 
prosjekt, som vi er sikre på vil bli til glede og nytte for, 
ikke bare Sandvikinger og Bæringer, men også andre be-
søkende, og da spesielt båtgjester som får en gjestfri 
servicebrygge å legge til.  

- Artista Café og Galleri 
Artista har også vært en gjenganger i de 
siste nr. av Ditt Vel.  Vi har besøkt flere 
kunstneriske utstillinger; den siste ble 
åpnet 29. oktober og vil vare ut november.  
Det siste er at Artista inviterer til visekveld 
med ost og vin siste fredag i hver måned.  
www.artistacafe.no            

Her ser vi den offisielle åpningen av Artista og to av kunstutstillerne i oktober 09: Inger Skjoldborg og Sjur (Pehrson) Smed 

Kjørboparken og Kalvøya  
Ditt Vel har tidligere omtalt hva disse naturperlene betyr, ikke minst 
for Sandvikas innbyggere spesielt, og selvsagt for Bæringer og 
besøkende generelt, der de ligger i spaseravstand for de fleste fra 
Sandvika sentrum. Kjørboparken synes å være et yndet sted for folk 
som skal lufte sin hund, mens Kalvøya er for sol- og sjøbadende, og 
ikke minst unge fotballspillere av begge kjønn.  Begge steder er en av 
mange forklaringer  på hvorfor boligsøkende ønsker seg til Sandvika! 

Bærum Kommune 
Lysplan for Sandvika 
Vi merker oss med glede at kommunen har tatt initiativet til å utarbeide en Lysplan for Sandvika. Den har som intensjon ”å forbedre 
Sandvika bys kveldsidentitet, hvor belysningen vil fremheve de enkelte steders egenart og samtidig skape en helhet”. Vi ønsker den 
velkommen og håper også at den skal bidra til å øke sikkerheten for fotgjengere i mørke høstkvelder på vandring i og gjennom 
Sandvika. Vi har jo allerede, som nevnt ovenfor, hatt gleden av å oppleve en trolsk prøvelyssetting av Løkkeparken og bygninger i 
Sandvika, og lysstuntet i Sandvika for noen uker siden.  

Ren By – Sandvika 
Kommunen har nedsatt en arbeidsgruppe hvor bl. a. kommuneadministrasjonen, politiet, næringslivet, Bærum næringsråd og Sen-
trumsforeningen, og ikke minst Sandvika Vel er deltakere.  Ren Bys hovedmotiv er å sørge for at Sandvika By, og da spesielt 
sentrum, blir tilfredsstillende vedlikeholdt og fremstår som et ryddig, velstelt og trivelig sted for dets innbyggere og besøkende. De 
mest synelige tiltak har vært og er Vårkosten, hvor frivillig innsats fra interesserte Sandvikinger er en av grunnpilarene.  Dannelsen og 
driftingen av Miljøpatruljen er også et viktig bidrag! 

Fairtrade 

                   
Vi har tidligere fortalt at Bærum Kommune nå er registrert som en av 
landets første Fairtrade kommuner. Bildet viser den offisielle overrek-
kelse av Fairtrades diplom som bekrefter Kommunens Fairtrade sta-
tus.  Det betyr at det i dag er en rekke kafeer og restauranter i Bærum 
som serverer Fairtrade produkter, og at et omfattende produktutvalg 
finnes i mange butikker i Bærum Kommune. For mer informasjon om 
Fairtrade, gå til www.fairtrade.no/. 
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er Sandvika Vels informasjonsavis, med vellet som ansvarlig utgiver.  Opplag 3500 eksemplarer. 
Redaktør:  Bjørn Lunøe  
Adresser:  Postboks 32, 1300 Sandvika;  e-postadresse: Sandvika-vel@eunet.no;  
Hjemmeside:  www.sandvikavel.net 

Kommunedelplan - Sandvika 
Det at kommunestyret har godkjent Kommunedelplanen for Sandvika betyr at det er kommet fart i planleggingen av fremtidens 
Sandvika.  De viktigste planer, som i dag i en eller annen sammenheng ligger til behandling/gjennomføring er presentert nedenfor: 

Sandvika Sentrum 

 

Kommunestyret har godkjent Kommunedelplanen for Sandvika. Vi har notert at det dessverre er en viss 
uenighet blant grunneierne i området når det gjelder den endelige utforming og arealdisponering. Det er 
den reorganiserte Sandvika Byutvikling*, med Bjørn Frodahl som arbeidende styreleder, som har fått
oppgaven med å ”lokke” frem en endelig løsning.  Det skal være enighet om det grunnleggende prinsipp 
om å få til et parkeringshus under Rådhusparken (og enda litt til) som da skal betjene sentrum og erstatte 
nåværende parkering på Helgerudgården og delvis eller helt den på Kadettangen.  Vi ser med spenning
frem til en omforent reguleringsplan for området. 

*Detaljer om Sandvika Byutvikling finner du på vellets hjemmeside.   
 
Reguleringsplan for Elias Smiths vei 
Når dette leses har høringsfristen for ovenstående reguleringsplan gått ut.  Kommunen la ut to 
alternativ, ett utarbeidet av utbyggerne, Sjølyst Utvikling/Enøk Consult, og ett som er 
utarbeidet av kommunens planavdeling.  Begge tar for seg utbyggingsplaner for området fra E 
S vei nr. 10 (”Humanagården”, eller ”Kjettingen”) t.o.m. nr. 26 (den tidligere Låsbua).  Kom-
munens alternativ holder seg til de forutsetninger som er nedlagt i vedtatt kommunedelplanen 
for Sandvika, mens utbyggernes forslag går utover disse, spesielt når det gjelder bygghøyder.  
Reguleringsplanalternativene finnes på kommunens hjemmeside, mens Sandvika Vels kom-
mentarer, som i det store og hele støtter kommunens forslag, finner du på vellets hjemmeside. 

    
Utbyggers forslag sett fra S Storsenter      
mot nord 

Kjørbo Vest (Utbyggingen av Kjørbo Magasinleir)  
Det som tidligere var annonsert som Kjørbo Allé fikk i sin tid ikke den oppslutning som 
gjorde det lønnsomt å starte opp det planlagt prosjektet.  Det er nå refinansiert og Sandvika 
Boligutvikling KS, som utbygger, og Selvaag Bygg som entreprenør, har allerede startet en ny 
salgsprosess for prosjektet, som de nå har valgt å kalle Kjørbo Vest.  Vellets kommentarer til 
den godkjente reguleringsplanen finner du på vellets hjemmeside.  Første byggetrinn er 
planlagt igangsatt våren 2010. Vellet ønsker tiltaket velkommen, og regner med at kommunen 
har planene klare for å håndtere trafikkproblemene som vil oppstå i Jongsåsveien! 

Løkkeåstunnelen 
I følge kommunen skal arbeidet med Løkkeåstunnelen igangsettes i løpet av høsten 2010.  Med ca. 24 mnd. byggetid skulle tunnelen 
da bli farbar i løpet av 2012.  Dette vil resultere i en betydelig trafikkavlastning for Engervannsveien, Elias Smiths vei og, ikke minst, 
Leif Larsens vei 

OBOS og Eiendomsspar i Bjørnegårdsvingen 
Vi noterer ned interesse at det foreligger planer om bygging av leilighetsblokker i Bjørnegårdsvingen.  Vellet ønsker også dette pros-
jektet velkommen.  En by i vekst må ha innbyggere! Da er det også håp om at den nedrustete, lite tiltrekkende porten og broen i 
Bjørnegårdsvingen endelig vil bli oppgradert! 

Evje skole 

 
Evje skole før riving 

Klasseromsbygget til venstre på bildet til venstre er 
revet og et nytt, større og moderne klasseromsbygg 
reiser seg i dets sted.  Det gamle ærverdige bygget 
blir rehabilitert rektor rapporterer at elevene møter til 
første skoledag 7. april 2010.  Vellet har vært involv-
ert ifm trafikken til og fra barnehavene innerst i 
Stanga. Vi håper at trafikkavviklingen i Stanga kan     Den nye Evje skole under bygging i november 09 

bli løst i.f.m. en ny reguleringsplan for hele området som Bærum Sykehus har bebudet. 
 
E-18 og E-16 
Kommunedelplan for E-18, med tunnel under Sandvika, vil bli utarbeidet i 2010/11, og reguleringsplanen for E-16 ble lagt ut til 
høring tidligere i år. For nærmere detaljer gå til vellets hjemmeside, hvor du bl.a. vil finne vellets kommentarer! 

      

Sandvika Vels styre ønsker alle våre lesere en riktig God Jul 
og et velsignet, fredfylt Nytt år                         
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