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Den vakre Kjørboparken 
ligger der til bruk og glede for oss som trives i Sandvika. Den 
gir ro, stillhet og skjønnhet til de ganske få som tar seg frem 
hit. I den lune viken der Kjørbobekken renner ut i fjorden, 
sitter vi på en benk og ser over til Jernholmene og videre sør-
over mot Slependrenna. I et heldig øyeblikk kan vi se laksen 
vake. Kyststien går videre langs Bestemorskogen til Tangen 
Båtforening og Bjørnsvika som er Bærums sydligste bolig-
grend. Nesøya (i Asker) ligger på motsatt bredd.

Kjørbo gård er Sandvikas eldste sted. I en periode var Kjør-
bo hovedsete for ”Nesøygodset”, en stor samling eiendommer 
som norske og danske rikfolk smykket seg med etter reforma-
sjonen. Trolig kan vi finne bygningsrester så gamle som fra før 
1400 i fundamentene til den flotte hovedbygningen.

Den gamle parken ble anlagt av Johann Grauer (1756-1819). 
Han var Peder Ankers tyske gartner på Bogstad. Han forpaktet 
Kjørbo fra 1788 og overtok som eier etter Anker i 1801. All jord 
vest for elven lå under Kjørbo. Vi kan fremdeles se rester av 
Kjørboalléen som gikk helt til Sandvika sentrum, til bedehuset 
som fruen til Kjørbo hadde bekostet i 1890, Pinsekirken nå.

Det var Sameiet Norconsults Hus, den gang en gruppe selv-
stendige bedrifter, som gjenreiste Kjørbo fra forfall og reiste 
de svarte kontorblokkene i 1981 og 1985. Senere har Saga 
Petroleum og Norsk Hydros Pensjonskasse vært eiere. Nå 
er det Entra Eiendom. De leier ut bl.a til Asplan Viak og til 
Politiet. Kjørboparken er åpen for alle, ihht reguleringsplan.

Brambani
Det er nå bestemt at Ellen Jacobsens monument over Caspar 
Donato Brambani skal avdukes på Rådhustorget i Sandvika 
lørdag den 16. desember kl 1300.

Nytt fra biblioteket i Sandvika 
Bærum bibliotek Sandvika er i dag lokalisert i Kommunegården, 
ved siden av Kulturhuset. Denne bygningen står foran et om-
fattende renoveringsprosjekt og vil være helt stengt over en 
lengre periode. I den anledning har vi vært så heldige å få nye, 
lyse og trivelige lokaler i «Skattens hus» på Otto Sverdrups 
plass. Sentralt plassert mellom Kunnskapssenteret og stasjonen. 
Her blir det bibliotek i 2. og 3. etasje med inngang over 
Baracoa. Det blir enkel adkomst via heis eller trapp fra for-
siden eller inn fra gateplan ved Malmskriverveien. 

Planleggingen av det nye biblioteket er i full gang og en 
møbleringsplan begynner å ta form. I den forbindelse har vi 
vært i dialog med mange ulike representanter for bibliotekets 
brukere og lyttet til gode innspill. Med utgangspunkt i inn-
byggernes innspill vil vi skape et bibliotek som er fremstår
-  moderne og fremtidsrettet
-  som en arena for formidling av litteratur, kunnskap og kultur 
-  som en møteplass og arena for opplevelser, menings-
 bryting, debatt og kulturelt mangfold.

Etter planen skal biblioteket flytte inn i de nye lokalene i løpet 
av våren 2018. Vi vil opprettholde normal drift i dagens lokaler 
så lenge som mulig, men må belage oss på at biblioteket vil 
være stengt for en kortere periode i forbindelse med flyttingen.                              

Trine O. Schøning, Biblioteksjef, Bærum kommune



Søppel i elven
Når elven går stor, drar den med seg betydelige mengder kvist 
som skogen kvitter seg med, og annet løst søppel. Dette har 
ikke vært veldig synlig i en stor elv, men i år fikk vi se det. 
Arbeidene med oppgradering av fundamentene under Rådhus-
broen førte til spesielt store ansamlinger, mest kvist, men også 
skrot og søppel. Kommunen tok affære og kjørte bort kvisten 
minst én gang. Denne praktisk talt kontinuerlige søppelkilden 
har altså ført til uregistrert forsøpling av fjorden i hundrevis 
av år. Nå når den altså er blitt avslørt, er det naturlig å ta for-
holdsregler. Vi hører at vellet blir hørt i denne saken og at det 
nå foreligger et forslag til kommunestyrets budsjettbehandling 
i november om at det må anlegges en lense oppstrøms i elven 
et sted der dette rasket kan bli stoppet på sin vei og tatt hånd 
om av kommunen.

Om overskuddmasser i Bærum
Ny E16 i tunnel gjennom Bærum ga oss en stor utvidelse av 
Kadettangen. Kommunen fikk steinmasser så godt som gratis, 
og utbyggeren fikk løst en ellers ganske kostbar oppgave. Den 
måten å håndtere oppgaven på, var vellykket, mener nok de 
fleste. Men på dette feltet står utfordringene i kø. Ringeriks-
banen og E18 melder seg snart med ustyrtelig mye spreng-
stein. I Bærum må vi disponere mer en vi har umiddelbart 
behov for. Lier og Drammen tar gjerne imot. De har ikke nok. 
Men det er langt (og dyrt) dit. Rådmannen (kommunen) har 
derfor forsøkt å tenke igjennom saken. Den ble lagt frem til 
drøftelse i MIKK (Hovedutvalg for miljø, idrett og kultur) den 
12. oktober. 

På dette forberedende stadiet ber MIKK om fortsatte utred-
ninger. Et deponi i Avtjerna-sammenheng har vært drøftet 
allerede, og i Lysakerfjorden planlegges det som kjent 
en øy for friluftsformål. MIKK peker dessuten på Lakse-
berget og ”andre, aktuelle, mindre lokaliteter” og sender 
noen sentrale aktsomhetsvilkår med på veien.

Utfylling i sjøen ved Lakseberget angår Sandvika. Her legges 
det opp til grundige, profesjonelle utredninger av noe som kan 
bli en tung sak med utsikt til nye, verdifulle (!) arealer til en 
rimelig pris. Reelt vil en slik sak trolig være avgjort før 
konkret prosjekt og tilhørende reguleringssak.

Bærums hovedstad har ikke eget bystyre. Sandvika Vel er 
byens eneste folkelige representasjon. (All grunn til å bli med-
lem og gi tyngde til lokalbefolkningen). I dette tilfellet blir vi 
kanskje ikke spurt og ikke hørt før det kommer til regulerings-
planer i den enkelte saken. (Vellene i Bærum er høringsinstan-
ser i reguleringssaker).

Det er mye som tilsier en nølende holdning til å endre Sand-
vikas front mot sjøen. Vi arbeider aktivt hver dag for å styrke 
byens lokalidentitet. Og i den sammenheng er store forand-
ringer som ikke bidrar, ikke det første vi spør etter.

Jul i Sandvika
Det nærmer seg raskt førjulstid, kulda kommer krypende, og 
i skrivende stund er det et lett og vakkert snødryss over byen 
vår. Ingen garanti for at snødekket blir liggende - men kanskje 
er vi heldige og får en hvit jul iår. God stemning  i Sandvika 
blir det uansett - det hele og fulle programmet finner du 
sammen med denne utgivelsen, samt på julisandvika.no.

I år tennes det fine, store juletreet på Rådhustorget lørdag 
2. desember kl. 17.30 - rett i etterkant av det tradisjonsrike 
fakkeltoget som går fra Løkkehaven kl. 17.00. Møt opp og 
kom i god, gammeldags julestemning! Artister fra Norske 
Talenter 2015 (Makeda, Anita Hegerland og Lars Hansen) 
synger julen inn, samt at det blir innslag fra barnekoret BIT 
og utdrag fra «Tre nøtter til Askepott v/ Sandvika Barne- og 
ungdomsteater. Julenissen finner nok også veien, og iår som 
ifjor blir det godteposer for de små, sponset av Sandvika Vel. 
Arrangementet varer ca. 1 time.

Nyt julebyen Sandvika med hyggelig pyntede gater, under-
holdning og en mengde ulike aktiviteter som får deg i jule-
stemning og gir deg små, koselige avbrekk fra hektisk julestri.

Medlem i Sandvika Vel?
Kontingenten har nå vært uendret i mange år og den er fortsatt
uendret for 2018; kr. 175 for husstander og kr. 300 for næringsdrivende 
og bedrifter. Boligsameier betaler samlet med kr. 100 pr. husstand.

Betal gjerne nå! Ved å betale uoppfordret til konto 1627.18.08988, 
Sandvika Vel, sparer vi arbeide og porto til innkreving. Vi bruker bare 
navn så ingen annen referanse er nødvendig. På forhånd takk for 
hjelpen!

Ikke medlem i Sandvika Vel?
Totalt har vi i dag nesten 1500 medlemmer, men synes selv at vi for-
tjener mange flere. Noen boligsameier er f.eks. fortsatt ikke kollektive med-
lemmer. Vi minner om at vellet representerer alle beboerne i Sandvika og 
at det derfor er bortimot en borgerplikt å støtte opp om fellesskapet. 
(Noen steder er det til og med en pålagt plikt). For å melde seg inn er 
det bare å betale som beskrevet for medlemmer. Eventuelle spørsmål 
eller tilleggsinformasjoner kan sendes til plm@sandvika-vel.no eller 
tlf: 67 55 03 90.

Vårt beste 
tilbud  
noensinne!
HALV PRIS på alt* i 
butikken

Bestill synsundersøkelse på specsavers.no

Sandvika   Tlf. 67 20 41 80 
Rådman Halmrastsvei 14

*Tilbudet gjelder ikke synsundersøkelse og kontaktlinser og kan ikke kombineres med andre tilbud. 
Gjelder t.o.m. 17.desember 2017 ©2017 Specsavers

Vi slår også et slag for alle de 
vakre perlene som omkranser 
Sandvika by, som for eksem-
pel Kalvøya. Både i det blå 
skumringslyset, og som her - i 
gylden morgensol, er øya og 
fjorden et nydelig skue.



Sandvika Business Center
Føljetongen Sandvika Business Center, heretter omtalt som 
«Boligprosjektet Elias Smiths Plass» er fortsatt en pågående 
prosess. Byggesaken er dog klar, og legges frem for planutvalget 
før jul. Reguleringsplanen er vedtatt, og de 2 byggene vil bli 
på henholdsvis 12 og 6-7 etasjer med hovedsaklig boliger, 
samt noe næringsvirksomhet i 1. etasje. Vi ser spent fram til 
fortsettelsen av denne «never-ending» historien. 

Turist i Sandvika
”Jeg gikk av toget i Sandvika, og kom ut på Otto Sverdrups 
plass. Her var det fint. Men, hvilken vei skulle jeg gå ? Jeg 
hadde sett en interessant video om Caspar Brambani og Sand-
vika Museum Lofthe. Jeg ville gjerne besøke det museet.

På Otto Sverdrups Plass stod det et skilt med mange piler. Alle 
pilene viste samme vei, bort fra stasjonen. Ingen av pilene 
viste vei til museet. Jeg spurte meg fram, og fant en som visste 
veien. Jeg måtte gå gjennom tunellen. På den andre siden så 
jeg Røde Kors huset. Ved siden av det lå det 3 små hus. I andre 
etasje i huset midt imellom fant jeg Sandvika Museum Lofthe.
Jeg gikk opp trappa , og kom inn i en koselig liten leilighet fra 
1950-tallet. I stua fant jeg en spennende utstilling om Sandvi-
ka som industristed fra 1870 til 1970. Mye spennende 
informasjon. 

Jeg anbefaler alle å ta en tur innom dette lille, fine museet. I 
desember holder de åpent lørdager og søndager fra klokka 12 
til 15. Som turist i Sandvika har jeg en oppfordring til Bærum 
kommune: sett opp noen piler som viser hva man finner på den 
andre siden av tunellen!”

Hilsen en turist i Sandvika 

Butikksjef Karl Johan Møller 
KIWI Sandvika

Man.-lør. 7-23

Velkommen til 
KIWI Sandvika

Gratis verdivurdering!

Vurderer du kjøp eller salg av bolig? 
Ring oss for å avtale gratis 
verdivurdering tlf 67 57 40 50

Med ønske om 
en riktig God Jul!


