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Det blir tent bål ved strandkanten, dersom været tillater det. 

Bålet blir tent ca. kl. 18.00.  

 
  

 

 

 

Hilsen 

Arrangementskomitéen  

ved Terje Olsen 

 

PS. I år trenger vi ved til bålet… 
 

 

 

Ta med familie og venner til en hyggekveld ved Mjøsa! 
 

 

 

 

 

 

Tradisjonen tro feirer vi også i år 

Sankthans i Båthavna torsdag 23. 

juni. Ta med mat, drikke og noe å 

sitte på, så holder vi grillene 

varme fra klokka 17.00. 
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Skøytebana 
Oppgraderinga av skøytebana til 

sommerbruk er ferdig og åpningen ble 

markert 11. mai med grilling, aktiviteter 

og mange frammøtte. Bua fikk også et 

skilt i anledning åpningen. 

 

Asfaltert basketbane er merket og 

basketstativ er satt opp og klar til bruk. 

Grusbanen kan brukes til ballspill, nett 

er hengt opp. 

 

Plen er sådd så vi ber om at dere er litt 

forsiktige rundt banene.  

 

Til vinteren blir det to skøytebaner og 

en liten akebakke for de minste. 
 

Nye benker 
Velet har kjøpt inn ti nye benker som er 

plassert velets friområder og merket 

med skilt. 

 

 

Hundemøkk 
Flere har klaget på mye hundemøkk 

langs våre flotte turstier i Sandvika. 

Styret oppfordrer alle hundeeiere til å 

plukke opp etter hundene sine. 

 

Ottestad idrettslag 
Ottestad idrettslag har hatt egen bane 

på HIAS fra 2007. De benytter også 

velets gressbaner i Repslagervegen og 

Emil Nordbys vei til treninger for de 

yngste.  

 

Medlemskap 
I begynnelsen av mai fikk du en 

innbetalingsblankett med kontingent for 

2016. Kontingenten er for tiden kr 300 

for vanlig husstand.  Halv pris for 

pensjonister. Montér-avtalen gjør 

medlemskapet lønnsomt (se 

www.sandvikavel.no).  

 

Vi håper på ditt bidrag til driften av 

Velet. 

 

Årsmøte 2016 
ble avholdt på Steinerskolen 29. februar. Leder Anders W. Skumsnes ble gjenvalgt. 

Nytt medlem av styret ble Christian Hummelvoll Støkken. Vidar Moen ble gjenvalgt i 

styret. Jette Varming Aabakken og Emil Tømmerdal Nordby var ikke på valg. Nytt 

varamedlem ble Silje Aasvang. Erik Schriwer var ikke på valg. 
 

Det ble også gjennomført et møte med oppsynsmenn for de ulike velanleggene etter 

årsmøtet. Her ble oppfølging av velanleggene gjennomgått. Se full oversikt over 

tillitsvalgte på www.sandvkavel.no der du også finner protokoll fra årsmøtet.  

 

Styret ønsker alle en riktig god sommer! 
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