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Kanskje kommer  
 

Nytt i 2017 
 

Søppeltømming på velanleggene 

Formannskapet i Stange kommune vedtok i mai at kommunen 

bekoster anskaffelse og nedsetting av avfallsbrønner (molok) i 

båthavna og på skøytebana. 

 

Det ble også antydet at dette skulle være på plass før sommeren, 

men ingenting har skjedd i sommer. Styret følger opp dette 

overfor kommunen og arbeider for at kommunen også bekoster 

tømming av disse som skal stå på Stange kommunes grunn. 

 

 

 

 

 

  

Julegrantenning 2017 
 

Sandvika Vel ved arrangementskomiteen 

ønsker på ny velkommen til 

julegrantenning i båthavna. 

 

Ta med familien til en koselig markering i 

vårt nabolag:  

 

Søndag 3. desember kl 16.30 
 
 

 



Lekeplassen 

Sandvika vels eiendom Lekeplassen på 

nesten 5 da inngår i Detaljregulering for 

Nedre Tømte der den inngår som 

fellesområde F1. Dette fellesområdet 

skal være ferdig opparbeidet før 

innflytting på boligområdene B4 og B5 

på hver side av Lekeplassen. 

Sandvika vel har nylig vært i møte med 

Stange kommune og Block Wathe om 

hvordan eiendommen best skal fungere i 

den nye reguleringen. Styret blir mer 

involvert i planleggingen av dette. 

Fotballbana skal bestå som før. Så langt 

ligger det an til at området rundt bana 

blir en åpen park mot den nye barne-

hagen som skal bygges. 

Rynkerose 

Rynkerose er på Artsdatabankens 

svarteliste der den er kategorisert med 

«… utgjør den største trusselen mot 

landets naturmangfold.» Denne finnes i 

vårt område og velets oppsynsmenn og 

innbyggere oppfordres til å fjerne 

denne til våren. Det kan se ut til at 

mekanisk fjerning i flere runder en er av 

metodene som skal fungere. Husk 

hansker! 

Historiske bilder 

Vi kunne tenke oss noen flere historiske 

bilder fra Sandvika på hjemmesida. Ta 

kontakt hvis du har noen slike som vi kan 

bruke. Vi kan låne bildet en kort stund 

og digitalisere det. 

Saker til årsmøtet 2018 
Nytt årsmøte arrangeres XX. februar 

2018 (egen innkalling kommer). Forslag 

til saker som ønskes behandlet på 

årsmøtet, leveres styret skriftlig  

v/ Emil Tømmerdal Nordby, Sandvika-

vegen 50, 2312 Ottestad eller e-post: 

post@sandvikavel.no innen 15.01.2018. 
 

Styret 

Vi trenger nye styremedlemmer. Har du 

lyst til å gjøre en innsats for det gode 

nærmiljøet vårt, påvirke hvordan vi skal 

ha det i årene fremover og blir godt 

kjent med nærmiljøet – ta kontakt med 

valgkomiteen. 

Oppsynsmenn 

De ulike velanlegg er avhengig av en 

trofast skare med oppsynsmenn som ser 

behov for endringer og holder ting ved 

like. Ta kontakt med disse hvis noe er i 

stykker. Vi anbefaler bruk av Facebook-

sida vår til dugnader og annet relevant 

for velområdene. Styret takker alle som 

har bidratt i 2017! 

 
 
Velstyret 2017:  
Emil Tømmerdal Nordby (leder), Tom 
Olav Holtet (nestleder), Jette 
Varming Aabakken (kasserer), Vidar 
Moen (sekretær), Christian 
Hummelvoll Støkken (styremedlem). 
Varamedlem: Anne Lise Haugsrud 
Adresse: Sandvika vel, v/ Emil 
Tømmerdal Nordby, Sandvikavegen 
50, 2312 Ottestad, 
post@sandvikavel.no, 
www.sandvikavel.no 
Facebook: Sandvika vel Ottestad 
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