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Den som ønsker å feire Sankthans i båthavna, må eventuelt 

tenne bål og hente griller selv.  

 

Vi satser på vanlig arrangement neste Sankthans. 

 
  

 

Hilsen 

arrangementskomitéen og styret 

 

 

Medlemskap 
Det er nå åpnet for VIPPS til 612192 for betaling av kontingent. For å få rabatt hos 

Montér, kan skjermdump brukes som dokumentasjon på medlemskap i vellet. 

 

Innbetalingsblankett med kontingent for 2021 deles ut samtidig med Vel-nytt. 

Kontingenten er for tiden 400 kroner 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. 

På grunn av koronasituasjonen blir 

det dessverre ingen feiring av 

Sankthans i Båthavna tirsdag 23. 

juni i regi av velet.  

 

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


Postadresse: Sandvika Vel, v/ Emil Tømmerdal Nordby, Sandvikavegen 50, 2312 Ottestad. 

E-post : post@sandvikavel.no 

www.sandvikavel.no Facebook: Sandvika vel Ottestad 

 
Sandvikastranda 
Nytt pumpehus med vannklossett er satt 

opp av Stange kommune. Den gamle 

utedoen er derfor revet. Det kommer 

også opp en molok for søppel. 

 

Det står igjen stubber etter rydding på 

den sørlige delen av Sandvika vels 

strandeiendom. Stubber ryddes senere 

av kommunen. Takk til oppsynsmennene 

for flott arbeid! 

 

Åsvika 
Etter at det nå er ferdig ryddet, har vi 

fått en flomsikker sti som forbinder 

Åsvika med resten av strandeien-

dommen. Stubbene som står igjen 

ryddes senere av kommunen. Den 

innerste delen nærmest jernbanelinja er 

planlagt som riggområde i forbindelse 

med bygging av ny jernbane. 

 

Skøytebana/Myra 
Det er satt i gang arbeid med å få 

asfaltert skøytebana som i dag er 

gruset. Dette vil gjøre det enklere å 

legge is. 

 

Lekeplass Fagerlivegen 
Her blir det en enkel oppgradering med 

huskestativ og rastebord i første 

omgang. Noen ekstra rastebord er kjøpt 

inn og fordeles til andre velanlegg. 

 

 

 

 

Årsmøtet 2021 
Årsmøtet 25. februar var digitalt på grunn av koronasituasjonen. Emil Tømmerdal 

Nordby ble gjenvalgt som leder. Styret og varamedlemmer: Jette Varming Aabakken og 

Tom Olav Holtet ble valgt for 2 år. Christian Hummelvoll Støkken og Vidar Moen har 1 

år igjen. Varemedlemmer: Anne Lise Haugsrud og Erik Schriwer ble valgt for 2 år. 

 

Det var ikke mulig på grunn av koronasituasjonen å gjennomføre  møte med oppsynsmenn 

for de ulike velanleggene etter årsmøtet denne gangen. 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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