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Kanskje kommer  
 

Nytt i 2018 
 

Søppeltømming på velanleggene 

Flere har etterlyst bedre søppelhåndtering på velanleggene. Sandvika vel 

og Stange kommune har blitt enige om en løsning for avfallsbrønner 

(molok) i båthavna og på skøytebana. Disse velanleggene ligger på 

kommunens grunn, og kommunen vil ta utgiftene med anskaffelse og 

nedsetting av avfallsbrønnene. Første molok er nå på plass i båthavna. 

 

Permanent juletre 

Båthavna har fått et permanent juletre. Det er plassert slik at det ikke 

hindrer sommeraktiviteter på området. 

  

Julegrantenning 2018 
 

Sandvika vel ved arrangementskomiteen 

ønsker på ny velkommen til 

julegrantenning i båthavna. 

 

Ta med familien til en koselig markering i 

vårt nabolag:  

 

Søndag 2. desember kl 16.30 
 
 

 



Lekeplassen 

Sandvika vels eiendom Lekeplassen på 

nesten 5 mål inngår i reguleringsplanen 

for Nedre Tømte. Styret har hatt 

jevnlig dialog med Stange kommune og 

Block Wathne om hvordan eiendommen 

best skal fungere i den nye reguleringen. 

Det er bestemt at fotballbana skal 

bestå som før.  

Styret har mottatt en landskapsplan 

som er tilgjengelig på velets 

hjemmeside. 

Sandvikastranda 

Styret har planer om ny badeplattform 

til sommeren. Den gamle badebrygga er i 

dårlig stand, og moden for utskiftning.  

Det er planlagt en rydding av Sandvika 

vels eiendom langs Skrenten for å gjøre 

området mer tilgjengelig. 

Båtbøyer 
Hamar Arbeiderblad (HA) hadde 30. 

august en stor artikkel om bøyer og 

båtplasser langs Sandvikastranda. Dette 

ble blandet sammen med båthavna, og 

dermed ble framstillingen misvisende.   

Situasjonen i båthavna er at Sandvika 

vel har varig dispensasjon for 16 plasser 

fra Direktoratet for naturforvaltning 

fra 1996.  

Langs Sandvikastranda har mange av 

naboene hevd på båtplasser. Styret 

mener at det er bedre at disse få 

båtene ligger i bøye framfor å ligge på 

land, der de er til hinder for aktiviteter 

på stranda. Velet har kun styringsrett 

på strandeiendommen. Ute i vannet er 

det Fylkesmannens miljøvernavdeling 

som bestemmer hva som er lov og ikke. 

Historiske bilder 

Vi ønsker oss flere historiske bilder fra 

Sandvika på hjemmesida. Ta kontakt 

hvis du har bilder som kan brukes. Vi kan 

låne bildet en kort stund og digitalisere 

det. 

Saker til årsmøtet 2019 
Nytt årsmøte arrangeres februar 2019 

(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 15.01.2019. 
 

Nye komitemedlemmer 

Vi trenger nye medlemmer til 

valgkomiteen. Det er også ubesatte 

plasser i arrangementskomiteen. Har du 

lyst til å gjøre en innsats for det gode 

nærmiljøet vårt, påvirke hvordan vi skal 

ha det i årene framover og bli godt 

kjent med nærmiljøet – ta kontakt med 

styret. 

Oppsynsmenn 

Velanleggene trenger en trofast skare 

med oppsynsmenn som ser behov for 

endringer og holder ting ved like. Ta 

kontakt med din oppsynsmann hvis for 

eksempel lekeapparater er ødelagt.  

Facebook-sida vår har informasjon om 

dugnader og annet relevant for 

velområdene.  

Styret takker alle som har bidratt i 

2018! 

 
 
Velstyret 2018:  
Emil Tømmerdal Nordby (leder),  
Tom Olav Holtet (nestleder),  
Jette Varming Aabakken (kasserer), 
Vidar Moen (sekretær),  
Christian Hummelvoll Støkken 
(styremedlem).  
Varamedlemmer: Anne Lise Haugsrud, 
Erna D. Bragadottir 
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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