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

Bålet blir tent ca. kl. 18.00.  

 
  

 

 

 

Hilsen 

arrangementskomitéen og styret 

 

PS. I år trenger vi ved til bålet… 
 

 

 

Ta med familie og venner til en hyggekveld ved Mjøsa! 
 

 

 

 

 

 

Tradisjonen tro feirer vi 

Sankthans i Båthavna søndag 23. 

juni. Ta med mat, drikke og noe å 

sitte på, så holder vi grillene 

varme fra klokka 17.00. 
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Nedre Tømte 
Barnehagen på Nedre Tømte er 

forventet satt i drift 1. august 2019. 

Området inntil lekeplassen som eies av 

Sandvika Vel, har lekeapparater som 

fritt kan disponeres etter barnehagens 

åpningstid. Dette er i henhold til avtale 

med Stange kommune. I tillegg kommer 

velets areal som er regulert ballplass. 

Samtidig planlegges resten av området 

for boliger av Block Wathne. Velet er 

derfor part i saken, og jobber for at 

lekeplassen opprustes og inkluderes på 

en bra måte. 

 

Søppeltømming på velanleggene 
Stange kommune har satt opp nedgravde 

søppelcontainere (molok) i båthavna. Det 

gjenstår fortsatt å sette opp molok på 

skøytebana. 

 

Dugnader 
Det gjenstår arbeid med rydding av 

kratt og trær på den sørlige delen av 

Sandvika vels strandeiendom for å gjøre 

denne mer tilgjengelig for allmenheten. 

Dette vil Sandvika vel gjøre i samarbeid 

med Stange kommune. 

Hundemøkk 
Flere har klaget på mye hundemøkk 

langs våre flotte turstier i Sandvika. 

Styret oppfordrer alle hundeeiere til å 

plukke opp etter hundene sine. 

 

Ny brygge på Sandvikastranda 
Rundt Sankthans blir det etter planen 

levert ny badebrygge til erstatning for 

den gamle som er i veldig dårlig stand. 

 

Nye lys 
På høsten blir det lagt opp nye LED-

flomlys på skøytebana og i akebakken. 

 

Medlemskap 
I midten av juni fikk du en 

innbetalingsblankett med kontingent for 

2019. 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 2019 
ble avholdt på Steinerskolen 25. februar. Emil Tømmerdal Nordby ble gjenvalgt som 

leder. Styret og varamedlemmer består av de samme personene som tidligere: Christian 

Hummelvoll Støkken og Vidar Moen var ikke på valg. Jette Varming Aabakken og Tom 

Olav Holtet ble valgt for 2 år. Varemedlemmer: Erna D. Bragadottir var ikke på valg. 

Anne Lise Haugsrud ble valgt for 2 år. 
 

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 finner du også protokoll fra årsmøtet.  

 

Styret ønsker alle en riktig god sommer! 
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