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IC dobbeltspor jernbane Sørli-Åkersvika 

Reguleringsbestemmelser for nytt dobbeltspor Sørli – Åkersvika ble 

vedtatt av Stange kommunestyre, den 17.06.2020. Det var et digitalt 

møte arrangert av Bane Nor og opptak er tilgjengelig her 

https://www.banenor.no/dobbeltspor-stange 

 

Kajakkhuset 

Det blir av og til ledige plasser i kajakkhuset når en andelshaver ikke 

lenger ønsker plassen sin. For å sikre en rettferdig håndtering av nye 

plasser/andelshavere har styret opprettet en venteliste der man kan be 

om å bli satt opp. Kasserer organiserer denne. 

 

Fagerliveien 

Her er det planlagt en oppgradering av lekeplassen i 2021. 

  

Julegrantenning 2020 
 

På grunn av Coronaviruset blir det ikke 

noe arrangement i regi av Sandvika vel i 

år i forbindelse med julegrantenning. 

 

Vi tenner likevel julegrana i løpet av 

søndag 29. november. 
 



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 den har blitt 

vedlikeholdt med klipping.  

Styret følger opp arbeidet her. 

Sandvikastranda 

HIAS planlegger nytt pumpehus i løpet 

av 2021. Her vil det inngå WC med 

muligheter for håndvask tilgjengelig for 

publikum i badesesongen. Den gamle 

utedoen rives når pumpehuset er ferdig. 

Skrenten: Oppsynsmenn har ryddet på 

vår eiendom langs Skrenten, men det 

gjenstår fjerning av røtter. Stange 

Kommune og Fylkesmannen er med som 

parter. 

Åsvika 
Ny sti er laget slik at velets 

strandeiendom er tilgjengelig helt inn 

mot jernbanelinja. Det ble i høst tatt 

ned mange busker i området og det 

meste er alt kjørt bort. På grunn av 

høstflommen ble området lagt under 

vann. Det gjenstår derfor noe rydding. 

Vi ber om at det ikke tennes bål i Åsvika 

på grunn av fare for ulmebrann i den 

store mengden sagflis som er der. 

Skøytebana 
Nytt LED-lys både på skøytebana og i 

akebakken er på plass. Styret takker 

prosjektleder og dugnadsansvarlig 

Anders Edvardsen for innsatsen. 

Kontingent 
Det er nå over 800 husstander i 

Sandvika vels område. Styret opp-

fordrer flere til å betale kontingent for 

å støtte velets arbeid. Det arbeides 

med en digital løsning (Vipps). 

Saker til årsmøtet 2021 
Nytt årsmøte arrangeres februar 2021 

(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 15.01.2021. 
 

Nye komitémedlemmer 

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 holder ting ved 

like og tar initiativ til endringer. Hvis 

for eksempel lekeapparater er ødelagt, 

er det viktig at oppsynsmannen blir 

kontaktet.  

 

Facebook-sida vår har informasjon om 

dugnader og annet relevant for 

velområdene.  

Styret takker alle som har bidratt i 

2020! 

 
 
Velstyret 2020:  
Emil Tømmerdal Nordby (leder),  
Tom Olav Holtet (nestleder),  
Jette Varming Aabakken (kasserer), 
Vidar Moen (sekretær),  
Christian Hummelvoll Støkken 
(styremedlem).  
Varamedlemmer: Anne Lise Haugsrud, 
Erik Schriwer 
Adresse: Sandvika vel,  
v/ Emil Tømmerdal Nordby, 
Sandvikavegen 50, 2312 Ottestad, 
post@sandvikavel.no, 
www.sandvikavel.no 
Facebook: Sandvika vel Ottestad 
 

 

mailto:post@sandvikavel.no
mailto:post@sandvikavel.no
http://www.sandvikavel.no/

