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Årsmelding 2001 
Sandvika vel 

21. februar 2001 - 14. februar 2002 
 

Etter årsmøtet 14. mars 2001 bestod styret for velforeningen av følgende medlemmer:  

 

Leder: Magne Kvalbein (ny som leder, 8. år i styret) 

Nestleder:  Roger Magnussen (ikke på valg, 4. år) 

Kasserer:  Daniel Hehir (gjenvalgt, 3. år) 

Sekretær 1:  Jan Håkon Hansen (ny) 

Sekretær 2:  Bård Uri Jensen (ny) 

Styremedlem:  Knut Solberg (ny som fast styremedlem) 

Varamedlem:  Per Sande (ny) 

Varamedlem:  Terje Moen (ikke på valg, 2. år) 

Varamedlem:  Wenche Stubberud (ny) 

 

Styret har hatt ett ekstra fast medlem og ett ekstra varamedlem i perioden og har etterstrebet 

å fordele arbeidsoppgavene mellom alle styremedlemmene.   

 

11. januar 2002 døde varamedlem Terje Moen. 

 

Til foreningens andre faste verv og komiteer ble valgt følgende: 

 

Revisorer: Arne Randmæl, Sigurd Skage 

Valgkomité: Åse Kongsvold, Hugo Borgnes, Bjørn Åstrøm 

Arrangementskomité: Bente Bratlie, Anne Kristin Tangen, Berit Sel, 

Torill R. Stongstad, Margaret Nordsveen 

Oppsynsmenn: 

Lekeplass/fotballøkke Emil Nordbys veg: Jan Erik Heggelund 

Lekeplass/fotballøkke Skolevegen: Knut Johansen 

Lekeplass Rundvegen, øvre: Jan Botten 

Lekeplass Fagerlivn. sørvest og nordøst, 

og Bertestien:  Knut Olsen, Odd Tangen, Rolf Holm 

Lekeplass Slettavegen: Knut Solberg 

Idrettsplass/skøytebane Nordstad I/II: Olav Ottinsen, Sune Sanaker, Bjørn Kolås, 

Thomas Slettemoen, Per B. Kristensen 

Badestrand: Arild Eliassen, Svend A. Johannessen, Terje 

Moen, Tor Løberg 

Tur-/trimløype: Bjørn Pettersen 

Faste representasjoner: 

Ottestad samfunnshus: Ett av styremedlemmene 

Mjøsa strandeierforening: Arild Eliassen 

Nærmiljøutvalget i Ottestad: Magne Kvalbein 

 

På årsmøtet ble avtroppende tillitsvalgte takket av med gaver/blomster. 
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Nedre/øvre Sandvika

18 %

Møter: 
Styret har avholdt 5 styremøter i perioden: 7. juni, 23. august, 25. oktober, 6. desember og 17. 

januar 2002.  Ved årsmøtet for 2001 ble det dessuten avholdt en "åpen halvtime" for innspill fra 

medlemmer.  Dette var vellykket, og det kom inn flere gode innspill. 

 

Representasjoner: 
Foreningen har i år vært representert ved årsmøtene i Ottestad samfunnshus (27. februar), 

Nærmiljøutvalget i Ottestad og Frivillighetssentralen (april).  Foreningen var ikke representert ved 

årsmøtet til Mjøsa strandeierforening. 
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Som figuren viser, har antall medlemmer de siste åtte årene variert mellom ca 170 og 270. 

Årets nivå er det høyeste registerte medlemstall i foreningens historie, og andelen som er 

registrert som betalende medlemmer, er dermed økt fra en tredjedel til litt over halvparten 

(52%) av alle husstander i Sandvika – i dag ca. 510. Årsaken til årets utvikling skyldes trolig 

først og fremst omlegging av rutiner for kontingentoppkreving; det er i år sendt ut purring 

etter hovedforfall for innbetaling. Medlemstallet før purring var nemlig på samme nivå som 

fjorårets. For 2002 er innkreving også lagt om til å bli foretatt med navnede og adresserte 

blanketter til medlemmene. Til øvrige husstander sendes ut blanke giroer som tidligere.  

 

Fordeling av medlemmer på boligområder 2001 (total: 271 medlemmer) 

 
Boligområder Gater Antall 

Nordstad 1 Buev., Parallellv., Rundv., Teglv.  82 

Nordstad 2 Bertestien, Fagerliv., Kavlebruv., 

 Nordsveen gård 47 

”Nye” Skrenten Fjordv., Mjøsliv., Sandvikav.,  

og Mjøslia  Skrenten  31 

Nedre/øvre Aspv., Bakkev., Bruv., Furuv., Granv.,  

Sandvika Myrv., Sandvikav., Skolev., Skrenten, 

 Sundv.  49 

Stripa Emil Nordbys v., Nordlundv., Skogfaret, 

 Skolev., Slettav. 51 

Øvrige Utenbygds, ukjent avsender 11 
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Totalt husstander 105 110 52 113 130

Medlemmer 82 47 31 49 51

Nordstad 1 Nordstad 2
Mjøslia-Nye 
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Andel medlemmer fordelt på boligområder 2001 (total: ca. 510 husstander) 
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Viktigste oppgaver i perioden 
Trafikksaker 

1. Foreningen har i hele perioden søkt å påvirke kommunen til å legge fartshumper i hele 

Skolevegen.  Dette arbeidet har i liten grad ført fram, selv om kommunen i høst la tre 

fartshumper øverst i vegen. 

2. Etter innspill fra årsmøtets "åpne halvtime", har foreningen henvendt seg til Pemco for å 

stanse generende tomgangskjøring nattestid.  Denne henvendelsen har båret frukter, og 

aktiviteten har opphørt. 

 

Reguleringssaker/offentlige høringer 

1. Foreningen krevde i et brev til Stange kommunestyre i april en konsekvensutredning  i 

forbindelse med den planlagte utbyggingen av Nedre Tømte.  Kravet ble ikke tatt til følge. 

2. Foreningen har protestert mot nedlegging av biblioteket i Ottestad og bedt kommunen om 

en redegjørelse for innsparingene.  Biblioteket ble nedlagt i høst. 

3. Kommunen sendte i høst et reguleringsforslag for området mellom Nordstad I og II ut til 

høring.  Reguleringen innebærer barnehage og friområde i konflikt med dagens tursti og 

frie vegetasjon.  Foreningen har protestert mot inngrepene. 

4. Kommunen sendte i høst et reguleringsforslag for ny vei parallelt med Skolevegen fra 

Sandvikavegen til Gubberudvegen ut til høring.  Foreningen har protestert mot forslaget på 

bakgrunn av de inngrepene dette vil medføre i bo-, skole- og landbruksmiljø. 

 

Arrangementer 

1. Det ble avholdt St.Hans-arrangement i båthavna 23. juni med ca. 200 deltakere.  Utlodning. 

2. Det ble avholdt julegrantenning 16. desember med ca. 180 deltakere.  Musikk av Ottestad 

Brass. Tale. Gripende solosang av Heidi Hornbæk. Gang rundt juletreet. 

3. Det ble avholdt skøytedag 25. februar 2001 med ca. 60 deltakere.  Instruksjon i kunstløp og 

ishockey. Diplomer til deltakende. Ishockeykamp barn–voksne.  (Det ble ikke avholdt 

skøytedag i 2002.) 
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Vel-nytt og rundskriv: 

1. Juni: Invitasjon til St.Hans-feiring.  Informasjon om innkjøp av grasklipper.  Presentasjon 

av tillitsvalgte. 

2. Desember: Invitasjon til julegrantenning.  Rapport fra dugnad på skøytebana.  Informasjon 

om reguleringsplan for området mellom Nordstad I og II. 

3. Februar: Årsmøteinnkalling 

 

Vel-anleggene 

1. Foreningen ble tildelt spillemidler av kommunen og fylkeskommunen på henholdsvis kr 

10.000 og kr 40.000 til nærmiljøanlegg.  Disse pengene, sammen med tildeling av kr 

14.000 fra Barn og Unges Kommunestyre i 2000, er brukt og skal brukes på skøytebana og 

til skibakkeanlegg ved skøytebana. Det ble i oktober avholdt en todagers dugnad på til 

sammen 153 dugnadstimer der det ble snekret vant rundt hele skøytebana.  Det er dessuten 

påbegynt arbeid med å oppføre et skjul i tilknytning til skøytebana for oppbevaring av 

snøfreser, isskraper, grasklipper og annet utstyr, samt eventuelt ”vaffelsalg” o.a. i 

forbindelse med arrangementer på skøytebana.  Skjulet skal være ferdig høsten 2002. 

2. Det er innkjøpt en grasklipper av typen Husqvarna Rider 13 til bruk på anleggene.  Det er 

også innkjøpt en tilhenger for transport av klipperen.  Innkjøpene er gjort med midler som 

er gitt i støtte av Stange kommune. 

3. Det er felt trær på lekeplassene i Emil Nordbys veg og Bertestien etter ønske fra naboer og 

tynnet noe av den tetteste vegetasjonen mellom Nordstad I og II. 

 

Annet 

1. Det er påbegynt arbeid for å lage Internett-sider for velforeningen.  Arbeidet skal inntil 

videre ikke innebære utgifter for foreningen.  

 

Økonomi 
Foreningens økonomi er nå bedret.  Dette er først og fremst fordi nyinvesteringer er støttet av 

offentlige midler og på grunn av den store økningen i medlemsmassen.  Blant større utlegg i 2001 

er innkjøp av grasklipper med utstyr og materialer til arbeidet ved skøytebana. Det er ikke søkt om 

spillemidler til anleggsutbedringer for 2002. 

 

Styret vil gjerne takke alle som har bidratt til Sandvika vels og beboernes fremme i 2001. 

 

 

 

 

Sandvika, 21. februar 2002 

 

 

 

 

Magne Kvalbein (sign.) Roger Magnussen (sign.) Daniel Hehir (sign.) 

leder nestleder kasserer 

 

 

Jan Håkon Hansen (sign.) Bård Uri Jensen (sign.) Knut Solberg (sign.) 

sekretær 1 sekretær 2 styremedlem 

 


