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Sandvika Vel - Styre og stell 

 
Foto: Karl Braanaas, Budstikka 

Vi har nettopp vært igjennom et spennende lokalvalg 

som har gitt oss navn på utvalg og de politikere som 

vellet skal innlede et fortsatt, givende samarbeid med.  

Og like foran oss har vi, for vellets del, et like viktig 

valg, nemmelig valg på nytt styre for 2012.  Før vi vet 

ordet av det skal vellet arrangere sitt årsmøte 

(februar/mars 2012) med presentasjon av årsrapport for 

2011 og valg av nytt styre. Vellet står overfor store 

oppgaver i årene som kommer og vi søker til styret 

folk med interesse for og kompetanse til å møte 

fremtidige utfordringer. Vi har gjentatte ganger i de 

forskjellige utgaver av Ditt Vel pekt på det paradoksale 

at et velstyre bestående av godt voksne sandvikinger 

skal arbeide intenst for den fremtidige utvikling av 

Sandvika. Vi har gang på gang etterlyst representanter  

fra den yngre garde, men har foreløpig ikke lykkes spesielt godt med det.  Men nå melder det seg en ny sjanse for de 

interesserte – det er bare å ta kontakt med et medlem av valgkomiteen, eventuelt et styremedlem. På vellets 

hjemmeside finner du navn, e-postadresser og telefonnummer til valgkomiteens og styrets medlemmer, så alt ligger til 

rette for at en skal få tilfredsstilt drømmen om å få delta i den fremtidige utvikling av Sandvika! Vi har nedenfor søkt å 

beskrive de viktigste oppgaver og utfordringer vi står overfor, så du kan bedømme selv.  Ta kontakt og drømmen kan 

gå i oppfyllelse! 

Årsmøte 2011- påminnelse om å melde inn saker 
På siste årsmøte fikk vi en endring av våre vedtekter som nå gir oss anledning til å arrangere vårt årsmøte ”innen 

utløpet av mars”.  I den forbindelse minner vi om at vedtektene bl.a. sier følgende: ”Saker som ønskes behandlet i 

årsmøtet, må være styret i hende innen utløpet av desember”.  Du kan sende dine ønsker på e-post eller vanlig post. 

Adresser finner du øverst på side 4.  Innkalling til årsmøtet og årsrapporten for 2011 kommer som vanlig i Ditt Vel 1-

12.  Vi er blitt kritisert for å legge årsmøtet til Sandvika Videregående skole p.g.a. mørk og glatt adkomst.  Vi skal 

derfor gjøre vårt beste for å finne et mer egnet møtelokale.  

Trivelige Sandvika  
Serveringssteder i Sandvika 
Ikke før har vi publisert et Ditt Vel med gode nyheter om 

interessante, nye serveringssteder, dukker det opp stadig nye 

attraksjoner.  Også denne gang. Vi nevner i fleng: Et for-

håpentlig vis nyåpnet Kanel i Victoriagården, og Kaffe-

brenneriet i Randersgården som vi må anta endelig er kommet 

i gang, Artista som når dette leses har avsluttet en vakker 

maleriutstilling, Big Horn Steak House som nå gjøres klar til å 

servere de påståtte ”byens beste biffer” til julebordsesongen. 

Og ikke minst gratulerer vi kommunen og Rønnings eft. med 

tiltaket i Brambanigårdens bakgård, avbildet under ett av de 

mange, meget vellykkete og godt besøkte  

arrangementer i dens første sommersesong. Nå venter vi bare på den lenge annonserte restauranten i Kommunegården! 

Løkkehaven 

Løkkehaven har vært en gjenganger i Ditt Vel og da som regel under overskriften Trivelige Sandvika. Dette ikke 

minst fordi stedet er i ferd med å etablere seg som et vitalt kultursenter i Sandvika. Vi har spøkt litt med at det tar sin 

tid å få realisert drømmen om en rehabilitering av Potetkjelleren til et The og Vinhus, vi har etterlyst en litt ”hyg-



geligere” og mer diskret plassering av de lite dekorative søppelcontainere som i skrivende øyeblikk ”pryder” plassen, 

vi har etterlyst en mer planmessig utnyttelse av Sverre Horns sjakkskulptur (hvor er Bærum Schakklubb?), og vi har 

påpekt behovet for å avklare arbeidssituasjonen for dagens leietaker i Huset midt i Mellom, ikke minst fordi hun i alle 

år med hell har kjempet innbitt for Løkkehavens rettmessige plass i Sandvikas kulturliv. Når dette leses antar vi at 

hennes videre engasjement og virke allerede er bekreftet!  Vi konstaterer at også i år var det nå tradisjonelle Hjerte-

fredarrangementet en stor suksess med stor publikumstilstrømming! Når vi etter hvert får videreført elvepromenaden 

opp til Løkkehaven, etterlyser vi en samlet plan for den endelige utformingen av Løkkehaven. Vi mener å vite at det er 

opprettett en arbeidsgruppe hvor de tre husene i Løkkehaven, Håndværksgata og representant(er) for Løkkehaven 

boligsameie nå arbeider sammen med Bærum Kommune for å få The og Vinhuset ferdigstillet til 6.06.2012.  Vår 

utfordring til arbeidskomiteen er derfor å få utarbeidet et forslag til den etterlyste samlet plan!  
 

Verneverdige/historiske bygninger 

 

Vellet har i samarbeid med kommunen 

identifisert tre verneverdige bygg: 

Garver Swanes hus (Løkketangen 1); 

A/S Sandvika Mek. Verksted  (Willy 

Greiners vei 22) og Vestre Bærum 

Prestegård  (Evjebakken 23). Vellet og 

kommunen har fremskaffet de rettmes-

sige blå markeringsskiltene til de to 

første.  Når det gjelder Prestegården,   
venter vi på eiers godkjenning av skiltets tekst.  Skiltene ble montert av vellet, sammen med de to eierne og rep-

resentant fra kommunen, torsdag morgen 27.10. Budstikka var invitert, men dukket ikke opp.  Vi regner med at 

tilsvarende markering vil bli gjentatt for Vestre Bærum Prestegård i løpet av inneværende år. 

Julen i Sandvika Sentrum 

 

Julen i Sandvika Sentrum starter i år med åpning av Julegaten lørdag 26.11 kl. 

14.00 med musikk av Sandvika Musikkorps.  Julegranen blir tent kl. 15.00. 

kl. 14.30 vil Sandvika Barne-og Ungdomsteater opptre med utdrag fra fore-

stillingen Oliver (som spilles på Sandvika Teater fra 1.–18. desember i år). 

Sandvika Sentrumsforening og Sandvika Vel vil stå for servering av jule-

gløgg, julegodt til barna og utdeling av adventskalendere, som jo er like pop-

ulære hvert år. Vår nye ordfører vil stå for den offisielle åpningen. Nærmere 

detaljer finner du på Sentrumforeningens hjemmeside: www.sandvikaby.no. 

Sandvika Julemarked 

 

Selvfølgelig blir det ikke skikkelig jul i Sandvika uten 

Sandvika Julemarked i Sandvika sentrum.  Den offisielle 

åpningen av Julemarkedet er på lørdag 3. desember kl. 

15.30. Her vil du kunne besøke 40 juleboder i området rundt 

Rådhuset og innover i gågaten i perioden 3. og 4. des. og 9., 

10.og 11. desember. Bodenes åpningstider i år er: Lørdager: 

kl. 11.00 - 17.00; søndager: kl. 13.00 - 17.00;  og fredag 11.   
kl. 14.00 – 19.00.  Oslo Gospel Choir synger i Borggården fredag 9. kl. 17.00.  Programmet, som forhåpentlig 

følger denne utgaven av Ditt Vel, og hjemmesiden, gir deg ytterligere informasjon: www.sandvikajulemarked.no. 
 

Viktige oppgaver for vellet i tiden fremover 

Reguleringssaker 

 Kjøring i gågaten - prøveprosjekt. I skrivende øyeblikk arbeider kommunens avdeling Plan og Miljø med en 

saksfremstilling for Rådmannen, hvor prøvekjøring anbefales, men hvor økonomien i prosjektet og evaluerings-

kriteriene for prøveordningen ennå ikke er avklart med forslagsstiller. Det er forventet at politikerne vil få saken 

presentert til behandling i inneværende år, men vi antar at vi ikke kan forvente en beslutning før på nyåret. 
 

 Jongsåsveien.  Vellet har i lengre tid vært i dialog med kommunen i et forsøk på å bedre trafikksituasjonen i 

Jongsåsveien.  Vi har spesielt vært opptatt av å kunne lette Kjørbokollens utkjøring i veien, spesielt i rushtid og salgs-

perioder på Storsenteret. Vellet har etter flere møter med kommunens avdelinger Plan og Vei og Trafikk og fått gjen-

nomslag for sitt forslag om å etablere to kjørefelt fra ny rundkjøring i Jongsåsveien/ Brodtkorbsgt ned mot rund-

kjøringen ved innkjøringen til tunnelen under Kjørbokollen. En slik løsning betyr at de som kommer fra Jongsåsveien 

og skal inn i Kjørbotunnelen ikke behøver å stå i kø med dem som skal inn i rundkjøringen mot Storsenteret. 
 

http://www.sandvikaby.no/
http://www.sandvikajulemarked.no/
http://www.julemarkedisandvika.no/velkommen.html


 E-18. Dette stadig tilbakevendende tema blir vi nok ikke ferdige med på en god 

stund ennå! Høsten 2010 avviste et enstemmig formannskap de løsninger som 

Statens Vegvesen da fremla i sin silingsrapport, og ba samtidig Statens Vegvesen om 

å utarbeide nye planer hvor mest mulig av veien gjennom Bærum blir lagt i tunnel. 

Monsterbroen (bildet) skal vekk! Samtidige oppfordret formannskapet Statens 

Vegvesen til å etablere et samarbeid med lokalmiljøene om det videre planarbeidet   
for å finne frem til den beste, omforente løsning. Statens Vegvesen har svart positivt på denne oppfordringen og 

Bærum Velforbund har etablert et opplegg for et slikt samarbeid. Tre kontaktgrupper er dannet med deltakere fra 

lokalmiljøene langs de respektive deler av traseen i Bærum.  Sandvika Vel deltar i gruppe 3, den såkalte Gruppe Vest,  
hvor vi også finner følgende nabovel: Øvre Slependen, Tanum, Jongsåsen, Blommenholm og Engerjordet.   

 

Når dette leses har det vært flere møter som har gitt gode innspill til Statens 

Vegvesens videre planleggingsarbeid.  Sandvika Vel jobber primært for å sikre 

at vi får veien i tunnel under Sandvika, men stiller seg solidarisk med våre 

nabovels ønsker om at veien også i deres områder kommer under bakken.  En 

foreløpig skisse (bildet) viser en mulig løsning i Sandvika med E-18 i tunnel og 

Sandviksveien som tar lokaltrafikken over bakken.  Kjørborundkjøringen til 

høyre tar imot trafikk til og fra E-16. Den midtre er dagens rundkjøring, men 

forskjøvet inn mot Kjørbobebyggelsen. De viste bygninger er mulig fremtidig 

bebyggelse som Statens Vegvesen har forestilt seg, men som ingen har vurdert 

så langt. E-18s av- og påkjøring for Sandvika planlegges å skje ved Blommen-

holm og Gyssestad. Vellet følger saken nøye, og vi vil oppdatere hjemmesiden 

vår fortløpende.   

 

Foreninger, styrings og arbeidsgrupper  
Vellet er aktiv deltaker i foreningene Sandvika Julemarked og Sandvika Byfest, Sandvikas 17. mai komité og i 

arbeidsgruppen for Ren By og Vårkosten som har som overordnet formål å bidra til at Sandvika er en pen og velstelt 

by.  Vi er også med i arbeidsgruppen for planlegging og gjennomføring av det årlige Byseminar.  

Ivrige lesere av Ditt Vel vil muligens huske at vi i nr. 2-2008 nevnte at vellet den gang deltok i en arbeidsgruppe som 

så på mulighetene for å opprette et selskap vi da kalte ”Møteplass Sandvika” med det formål å etablere et 

initiativkontor for å koordinere informasjon og arrangementer relatert til Sandvika. Dette arbeidet har ligget nede en 

tid, men er nå gjenopptatt. Vellet deltar sammen med representanter fra næringslivet, gårdeiere, kulturlivet og kom-

munen.  Vi håper å se resultatet av dette arbeidet i løpet av inneværende år! 
 

Høringsuttalelser 
Sandvika Vel er kommunens primære høringsinstans når det gjelder reguleringssaker og er talerør overfor kommunen i 

saker som berører medlemmenes interesser.   Eksempler på aktuelle saker til behandling i inneværende år er: 

Prøveprosjektet kjøring i gågaten og boligprosjekt i Bjørnegårdsvingen, og andre etter hvert som de blir aktuelle. 
 

Andre aktuelle saker 
 Delta i aktivt samarbeid med kommunen når det gjelder planlegging av etableringen av et aktivitetssenter i Sand-

vika, i første omgang primært for seniorer. 

 Videreføre vårt arbeid for å få reist et minnesmerke over Donato Gaspare (Caspar) Brambani, stifteren av Sand-

vika Vel i 1896, i mulig samarbeid med næringslivet og kommunen. 

 Utarbeide, trykke og distribuere velavisen Ditt Vel minimum fire ganger i året. 

 Oppdatere og à jour føre vellets hjemmeside og Facebook. 

 Delta i høringsprosessen ifm Vestre Viken og Bærum Sykehus fremtidige skjebne. 

 Sandvika Vel gratulerer Blommenholm Vel som fylte 100 år i september i år! 

 Sandvika Vel gratulerer Bærum Sportsklubb med opprykk til Adecco ligaen, og vi venter nå spent på hva det vil 

bety for videreutviklingen av Sandvika Stadion! Vil det inspirere til utviklingen av en lenge etterlengtet samlet 

plan for Kadettangen, mon tro? 
 

Bli medlem i Vellet! 

Vi både ønsker deg og trenger deg som medlem i vellet, ikke bare fordi du kan bidra økonomisk med den beskjedne 

kontingenten, men også fordi dine meninger og oppfatninger vil være verdifulle innspill til vellets arbeid. Du kan 

melde din interesse ved å sende en e-post til sandvika-vel@eunet.no, eller ved å henvende deg til Sandvika Vel, 

Postboks 32, 1300 Sandvika. Du kan også ta kontakt via vellets hjemmeside. Giro vil bli tilsendt. 

Melder du deg nå, blir du innmeldt for 2012. Kontingentsatsene blir uforandret 

Kontingenten vil forøvrig bli innkalt sammen med Ditt Vel nr.1 for 2012 

Individuelt medlemskap:  kr. 175 per husstand 

Kollektivt medlemskap:    kr. 100 per husstand 

Bedriftsmedlem:  kr. 300 per bedrift 



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 

 
I nordøst enden går stien helt ned til vannet 

og vegetasjonen som er fuglenes habitat.  Her 

har kommunen lovet å sette opp et gjerde for 

å hindre hunders adgang til vannet. Så får vi 

håpe at løse hunder respekterer skilting og 

gjerdet! 

Dette er en av våre trofaste gjengangere. Når dette leses er anleggs-

arbeidet godt i gang og vi må bare konstatere at vi ikke har lykkes i vårt 

arbeid med å få satt en stopper for denne stien. Men det betyr ikke at vi 

ikke følger med på utviklingen og hva bruken av stien vil føre til. Vi vil 

ha spesiell fokus på hva den vil bety for det enestående fuglelivet, som vi 

forstår er i ferd med å ta seg opp igjen etter arbeidet med dobbeltsporet 

langs vannet. I forbindelse med utbyggingen av turveien lover kom-

munens Natur og Idrett å ta hensyn til både fugleliv og vegetasjon i 

området. I den sammenheng har kommunen opplyst at Bærumsfirmaet 

AsplanViak har fått i oppgave å utarbeide og gjennomføre et lovet over-

våkingsprogram.  Dette er naturlig nok noe vellet vil følge opp så snart 

stien står ferdig. Selv kan du finne ut av hva kommunen har lovet ved å 

gå inn på vellets hjemmeside og fanen KDP/Reguleringer. Så ønsker vi 

alle turglade Sandvikinger og Blommenholmere riktig god tur med 

hunden i bånd langs Engervannet! 

 

 
 

 
ALFA RENHOLD 

 

Renholdstjenester & Eiendomstjenester 
 

Kontaktinfo: 
Telefon 988 46 250 

Mail     tina-64@live.no                             
 

Referanser: Victoriagården, Fitnessroom 

 

 

 

     

  

  

 

Sandvika Vel ønsker alle sine lesere                                                                              
en riktig God Jul og et velsignet, fredfylt Nytt år 
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