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Kanskje kommer  
 

Nytt i 2019 
 

IC dobbeltspor jernbane Sørli-Åkersvika 

Sandvika vel var til stede på folkemøtet i Stange rådhus den 23. oktober 

der Bane NOR orienterte om sitt planforslag og Stange kommune 

orienterte om rådmannens alternative planforslag. 

Styret har levert en uttalelse i anledning planforslaget. Her viser vi til 

velets høringsuttalelse fra 2016 og støtter samtidig rådmannens 

alternative forslag med blant annet 300 meter lang kulvert forbi 

Steinerskolen. 

 

Permanent juletre 

Det permanente juletreet i båthavna fikk en tøff behandling i mai, men 

har fått godt stell og ser ut til å ha klart seg bra.  

  

Julegrantenning 2019 
 

Sandvika vel ved arrangementskomiteen 

ønsker på ny velkommen til 

julegrantenning i båthavna. 

 

Ta med familien til en koselig markering i 

vårt nabolag:  

 

Søndag 1. desember kl 16.30 
 
 

 



Lekeplassen 

Nedre Tømte barnehage er i full drift 

og lekeapparater er på plass. Sandvika 

vels eiendom Lekeplassen på nesten 5 

mål inngår i reguleringsplanen for Nedre 

Tømte. Det har ikke skjedd så mye med 

selve fotballbana, men utbygger har stor 

aktivitet på området rundt.  

Styret følger opp arbeidet her. 

Sandvikastranda 

Ny badeplattform kom på plass i sommer 

og har vært veldig populær. Det har 

blitt observert vipping av brygga som 

kan være fare for den som svømmer 

nær eller under brygga. Her må det 

vises hensyn! Skilt kommer. 

Rydding av Sandvika vels eiendom langs 

Skrenten, for å gjøre området mer 

tilgjengelig, har blitt utsatt. Kommune 

og Fylkesmann er med som parter. 

Skøytebana 
Her blir det nytt LED-lys både på 

skøytebana og i akebakken. Materiell og 

stolper er på plass og koples opp i disse 

dager.  Styret vil takke prosjektleder 

og dugnadsansvarlig Anders Edvardsen 

for innsatsen. 

Slettavegen 
Kommunen har gjort en betydelig 

oppgradering av lekeplassen her. 

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. 

Kontingent 
Det er nå over 800 husstander i 

Sandvika vels område. Styret 

oppfordrer flere til å betale kontingent 

for å støtte velets arbeid. 

Saker til årsmøtet 2020 
Nytt årsmøte arrangeres februar 2020 

(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 15.01.2020. 
 

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 

2019! 

 
 
Velstyret 2019:  
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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