
Kontingenten har 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 kun kr 100,- pr. husstand.

MEDLEM I SANDVIKA VEL?

Sandvika Vel representerer alle beboere og 
bedrifter i Sandvika. Totalt har vi i dag nesten 
1500 medlemmer, men ønsker mange flere 
velkommen! Oppfordre gjerne boligsameiet 
ditt til å bli kollektivt medlem. 

IKKE MEDLEM?
  

Det er bare å betale kr. 175 eller kr. 300 til konto 
1627.18.08988. Da fremmkommer navn og 
adresse og vi registrerer et nytt medlem. På 
forhånd tusen takk!

MELD DEG INN

HVA SKJER I SANDVIKA?
Arbeidene med elvepromenaden er i full gang. Planene rundt dette 
var noe av det vellets medlemmer fikk høre om på årsmøtet 21.03.

DE TYNGSTE AR-
BEIDENE vil foregå 
fra Kinoveien og ned 
til Rigmorbrygga, og 
det vil også bli noe 
arbeid ved Victoria-
gården. Større om-
råder blir inngjerdet 
i forbindelse med 
arbeidet og vil ikke 
være tilgjengelige for 
publikum. Alternative 
ferdselsruter for 
trafikk, samt ny 
gangvei til Kadet-
tangen er skiltet. 
Jobben med å 
plassere «peler» i 
elven vil pågå hele 
sommeren, deretter 
vil det bli lagt betong 
som et fundament 
for å bygge videre 
- en tung og omfat-
tende prosess. 

Foto: Budstikka

ELVEBREDDEN AKKURAT NÅ 
Brambanis vei er stengt helt fra Rådhus-
broen til Rigmorbryggen, og alternativ 
kjørerute er lagt fra Sandviksveien (følg om-
kjøringsskilt). Alternativ gangvei er lagt fra 
Rådhustorget gjennom/rundt Rådhusparken 
og langs Sandviksveien (følg skilt).
Parkeringsplassene under E-18 ved Råd-
huset er fortsatt tilgjengelige.

NY SKOLE I SANDVIKA 
Ny skole (4-parallell) blir bygget 
på Bjørnegård eller i industrivei-
en, og planene er at den skal stå 
klar i 2024. Teknisk infrastruktur 
skal på plass først, og utbygging 
på Hamang vil skje først etter 
dette. Mye støy fra industriveien 
vil legge føringer for utforming 

av skolebygget, en mulig løsning 
er å legge en bygning inntil In-
dustriveien, slik at uteområdene 
på baksiden av bygget blir skjer-
met for støy. 

Det skal fjernes trær og «åpnes opp» 
mot rådhuset med bla. trapper. I 2019 
vil det pågå bryggebygging, beplant-
ning, oppsett av belysning, etc. 
Prosjektet er planlagt ferdigstillt 
sommeren 2019. 
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KADETTANGEN STRAND- OG AKTIVITETS-
PARK kommer i sin helhet i drift iår, men 
sannsynligvis ikke før etter sommersesongen. 
Det store spørsmålet videre er hva som skal 
skje med hovedanlegget til Bærum Sports-
klubb. Man ønsker ikke å ha et lukket om-
råde slik det er nå, og foreslåtte, alternative 
løsninger er bla. ved Engervannet og på 
baksiden av Sandvika videregående. 

NYE KADETTANGEN

Følg oss på 
Facebook!

PROGRAM FOR 17. MAI-
FEIRING I SANDVIKA

BIBLIOTEKET PÅ FLYTTEFOT
Sandvika bibliotek flytter 
til nye, fine lokaler like ved 
stasjonen, og vil holde stengt 
fra 30. april til 22. mai. Ny 
adresse er Malmskriver-
veien 18 (tidligere «Skattens 
Hus»). Biblioteket oppfordrer 
til å bruke de andre bibliote-
kene i stengeperioden. Re-
servert materiale som skulle 
vært hentet i Sandvika kan 
hentes på Bekkestua. Ta kon-
takt med Bekkestua barum@
barum.folkebibl.no eller tlf. 
67 50 96 00 hvis du vil hente 
på ett av de andre bibliotekene.

I Budstikka, tirsdag 17.04.18, leser vi at «Ar-
beidet med nye Saghytta ved Øverland kan 
være i gang fra neste måned- såfremt finan-
sieringen går i orden».  I  Ditt Vel  3-11 skrev 
vi følgende: 

«Det er ikke ofte vi beveger oss utenfor Sand-
vikas uopptrukne bygrenser, men denne gang 
ønsker vi å presentere en sak som vi mener 
også angår alle Sandvikinger som peker på 
Bærums-marka som deres yndlingssted når 
de av Budstikka blir spurt om hvor de tilbring-
er sin drømmedag i Bærum. Bildet viser det 
etterhvert så forfallende, lille uthuset som lig-
ger i krysset Ankerveien/Murenveien.  Vi kjen-
ner ikke til byggets historie, men må kunne 
anta det har en viss historisk verdi der det lig-
ger langs Ankerveien.  Uansett mener vi at det 
ikke er vår kulturkommune verdig å la bygget 
forfalle der det ligger langs en av kommunens 
mest populære utfartsveier. Ditt Vel appellerer 
derfor til Bærum kommunes Natur og idrett 
om at de ser hva de kan gjøre med denne 
saken! Vi skal følge godt med i fremtiden!»

Vi noterer med en viss glede og stolthet at vår 
bekymring for forfallet av dette kulturminnet 
er tatt alvorlig av Fylkeskommunens kultur-
minner og av Ingunn Stuvøy, fagansvarlig for 
kulturvern i Bærum kommune, som referert i 
Budstikka tirsdag 17.04.18.  Vi har tillatt oss en 
liten klapp på egen skulder!

Vi håper, naturlig nok, at alle gode krefter 
forenes og fremskaffer de nødvendige midler!

Av Bjørn Lunøe

SAGHYTTA - FERDIG 
OM FEM MÅNEDER?

   

• Bilfritt sentrum er vedtatt. Parkering vil  
 skje i 2 plan under byggene, samt under  
 Otto Sverdrups plass.
• Kun kjøretøy for varelevering og søppel-
 tømming blir lov i sentrum. Gatene skal  
 være for folk og sykler. Bilpoolordning  
 kan bli aktuelt.
• Administrasjonssenteret i Viken kan   
 komme til å få hovedsete i Sandvika, noe  
 som betyr rundt 750 nye arbeidsplasser. 

• Det kan bli 6-800 leiligheter i sentrum,  
 noe som kan gi opp mot 10.000 nye inn- 
 byggere i Sandvika totalt. 
• Elias Smiths vei blir ny
• Otto Sverdrups plass bygges om til gatetun 
• Sandvika blir mer «folkelig», og man gjen-
 oppretter kontakten mellom sjøen og elven
• En av mange utfordringer er hvordan  
 byen skal fungere mens man bygger
• Detaljer om fremdrift og utbygging blir  
 klart i løpet av 2018

SANDVIKA ØST
Sagt på medlemsmøtet til Sandvika Vel...

SPAR 
HELGERUDHALLEN
Åpningstider 7-20 (9-18)

Velkommen til

Derfor støtter vi kulturlivet i Sandvika og andre 
gode formål innen idrett, frivillighet og humanitært 
arbeid i Bærum, i tillegg til miljøtiltak i boligselskaper.

Forvaltning og rådgivning avd. Asker og Bærum
Leif Tronstads plass 6, 1337 Sandvika

Vi brenner for gode
bo- og oppvekstmiljøer!

SJØFRONTEN

NY E18
Ny E18 i tunell kan bli en realitet om 10-15 år, 
men ny lokal, og like stor vei på samme sted 
kan bli en tilsvarende barriere mot sjøen, og vil 
generere viktige diskusjoner med Veivesenet. 
 

PÅ SANDVIKA VEL´S ÅRSMØTE 21. MARS 
var prosjektdirektør Johan Steffensen og 
seniorarkitekt Kari Stuvøy Hjermann fra 
kommunen invitert for å gi en gjennomgang 
av alt det spennende som skjer i Sandvika 
akkurat nå – og i årene fremover. Ett av 
temaene var overskuddsmasser. Bærum er 
«vertskommune» for alt av overskuddsmasser 
fra Ringeriksbanen og E16. Bærum Kommune 
er grunneier på land og vei, og ønsker å ta
kontroll over sjøfronten ved Sandvika. Man 
ønsker å «fylle ut» slik at byen møter sjøen, 
men utfordringene og spørsmålene er 
mange:

- Skal man fylle på Lakseberget?
- Skal båthavnen flyttes?
- Kan det bli strandpromenade med båtplasser?
- Kan man bygge «over» den mulige lokal-
 veien som erstatter E18? Noe som er kost- 
 bart, men en mulighet med fyllmassene.
- Hva med boliger?

Utbyggingsavtaler, debatt og diskusjoner m/ 
miljømyndighetene vil fortsette, men ifølge 
Steffensen har man ikke god tid, og kom-
munen må «følge med». Massene er verdier 
som må håndteres til nytte for samfunnet.

A S K E R & B Æ R U M

GravStell

Rabatt
20%Vask og rens av gravsteiner. 

Kun kr. 800,- pr. stein ved 
bestilling i mai.  

abgravstell.no / tlf 91 55 00 53 / kari@abgravstell.no

13. MARS åpnet Sandvika 
Supermarked på Otto Sverd-
rups Plass 4 - en afghanskeid 
matvarebutikk med stort ut-
valg av produkter fra mange 
ulike land: oljer, frukt, grønn-
saker, ferskt kjøtt, kylling og 
spennende sauser, krydder 

og nøtter, for å nevne noe. 
Ifølge daglig leder Aziz Ullah 
Tarakai har kundeøkningen så 
langt vært god - han er svært 
fornøyd med at kunder fra 
ulike land tar turen innom bu-
tikken. Åpningstiden er 9-20. 
Andre nykomminger den siste 

tiden er Spar i Helgerudhallen 
(Rådmann Halmrasts vei 9) og 
Sandvika Kolonial i Rådmann 
Halmrasts vei 10. Vi imøteser
flere valgmuligheter på mat-
varesiden, og ser frem til å 
utforske hyllene...

NYTT PÅ BUTIKKFRONTEN
Velkommen til Spar, Sandvika Kolonial og Sandvika Supermarked

 Bærum kommune og Sandvika Vel 
ønsker velkommen til feiring!

• KL: 07.55
 Flaggheising på Rådhusbroen

• Kl: 14.00 - 14.45
 Feiring i Løkkehaven

• KL: 15.00
 Borgertog. Fra Løkkehaven, gjennom tunnelen,  
 Rådmann Halmrastsvei, over Rådhustorget og  
 Rådhusbroen, ned ved Byparken, opp Kinoveien,  
 bort Claude Monets allé til Kulturhuset.

• KL: 15.30
 Festforestilling i Kulturhuset

MER INFO PÅ WWW.BAERUM.KOMMUNE.NO/17MAI

🌿🌿


