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Vesterøya er et attraktivt sted å bo, lang kystlinje mellom 
to fjorder og fortsatt betydelig med landbruks-, natur- og 
friluftsområder. Vi som bor her ute i øya forstår at flere 
ønsker del av denne idyllen. Dette gjør at grunneiere og 
utbyggere ser god lønnsomhet i mange utbyggingspro-
sjekter i Vesterøya og presser på for utvikling av nye 
boligområder. 

Utbygging og befolkningsvekst i Vesterøya har også sine  
utfordringer. Den setter press på infrastruktur som vei, 
vann og avløp, barnehager og skoler samt LNF områder. I 
tillegg har vi betydelig med industri- og næringsvirksom-
heter som også setter krav til infrastruktur. 

Vi ser at veksten er krevende å håndtere for alle involverte 
parter; kommunens politikere og administrasjon,  
innbyggerne, næringsaktørene og tjenestetilbyderne som 
frivillige organisasjoner. Vi ser at flere saker tilspisser, 
eksempelvis utbygging av Rødsåsen og Langestrand,  
gang- og sykkelsti langs Industriveien, ferjekai på Vindal, 
trafikkavvikling til/fra byen via Kilen og Carlsen kvartalet, 
ulovlig felling av eiketrær i Vindalgrenda/Industriveien, 
m.m. 

Sandar Idrettslag, Sandarhallen og Vesterøya Idrettspark 
står bokstavelig talt midt i denne utviklingen, plassert 
sentralt mellom alle de fire skolene i Vesterøya og alle 
barnehager i Vesterøya. Vår langsiktige utfordring er å  
utvikle idrettsanlegg og friluftsområder for trim, idrett 

og lek som imøtekommer vekst og tidsriktige endringer i 
befolkningens aktivitetsbehov. 

Det er våre folkevalgte som sitter med nøkkelen til at  
utviklingen de kommende tiår følger en rød tråd og at  
lokale interesser blir ivaretatt. Boligområder, skoler, 
barnehager, vei, vann, avløp, parker, idrettsområder, 
turstier og LNF områder bør alle ideelt sett være del av en 
bærekraftig og tverrpolitisk langtidsplan for Vesterøya. 

Politikerne ønsker å opparbeide seg god lokalkunnskap før 
det fattes viktige beslutninger for Vesterøya. Sandar  
Idrettslag skal ivareta idrettens og friluftslivets interesser 
og tror på en god dialog med politikerne. Vi har invitert 
politikerne fra alle politiske partier til et møte i Vesterøya 
Idrettspark som en god start på en slik prosess.

Helge Krossøy 
Styrets leder
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Omfattende aktivitet  
i Sandefjord Kystkultursenter 

Hvalbåten Forlandet under restaurering.  
Til venstre ser vi ferjeleiet til Framnæs II

Malcolm og Thor ved dampmaskinen i Forlandet

Glasgowhuset

 

Kaare J

Prosjektet er et sosialt tiltak som heter Kystarena. 
Stiftelsen Sandefjord Kystkultursenter ble etablert av 
Sandefjord Kommune, Gokstad Kystlag og Anders Jahres 
Humanitære Stiftelse i 2004, forteller nestleder i styret, 
Thor Sunde.

Han forteller at senteret disponerer hele eiendommen fra 
Kystlaget til bryggeriet ved Skagerak skole, samt  
arealene på andre sida av Framnesveien. Senteret har hatt 
betydelige investeringer og har restaurert Glasgowhuset, 
laget parkeringsarealer, satt opp Gaiahallen som  
landbase for vikingskipet, satt i stand sjøfronten og  
restaurert ferjeleiet til Framnesferja. Senteret har  
anskaffet DS "Forlandet", bygd som hvalbåt i 1921 og gått 
som slepebåt og isbryter på havna i 50 år. Senteret har 
flere foreninger under sin paraply: Gokstad Kystlag,  
Båtlaget Gaia, Forlandets Venner, Øyas Venner, forteller 
Sunde videre.

Senteret bruker disse investeringene som rammer for å gi 
unge som har gått lenge på sosialhjelp, abeidstrening og 
mestring som kvalifiserer dem for arbeid og skole. Kys-
tarena startet opp i 2015. Senteret inngikk en  
samarbeidsavtale med NAV Sandefjord og ansatte en 
arbeidsleder, Malcolm Hurtley, som leder den daglige drift 

av tiltaket og har et nært samarbeid med dyktige fri- 
villige som deltar som veiledere for ungdommene. Det er  
åtte plasser og virksomhet hver arbeidsdag i uken. Det  
arbeides med praktiske faglige oppgaver knyttet til  
fartøyvern ombord i "Forlandet", vedlikehold og istand- 
setting av Gaia, andre fartøyer, bryggeanlegg og maritime 
gjenstander, samt vedlikeholdsarbeid på senterets  
bygninger og på Kurbadet. 

Senteret har gode resultater, de aller fleste unge som 
har gått ut av Kystarena, har gått videre fra langvarig 
sosialhjelp til lønnet arbeid eller skolegang. Bortsett fra 
den ansatte leder driftes Kystarena av Sandefjord Kyst-
kultursenter på frivillig ubetalt basis. Midler til drift skaffer 
senteret ved å søke om tilskudd fra statlige kilder og  
kommunal støtte, avslutter Thor Sunde.     
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19. oktober var det dugnad på lysløypa på Vesterøya. 8 -10 
foreldre og ungdommer stilte opp i et ufyselig regnvær. 
Knut Ingar Nalum er primus motor for lysløypa. På forhånd 
hadde han befaring av traseen sammen med Thomas 
Rogstad, grunneier av en del av løypa. Han hadde også en 
prat med Rune Huseby som forvalter den nordre delen. Selv 
stilte Nalum med traktor og motorsag. Jobben bestod i å 
hogge og rydde i og ved løypa. Det regnet i bøtter og spann 
under dugnaden, men det hindret ikke de arbeidsvillige i å 
få jobben gjort.

Oppsummering av årets Sandarcup
Erfaringssamlingen etter årets Sandarcup samlet over 50 
mennesker som har jobbet for årets cup. Samlingen fant 
sted i Kragerø. Først og fremst; et meget godt økonomisk 
resultat som viser at man har god økonomisk kontroll. 
Likeledes at det er stor økonomisk ringvirkning for  
samarbeidsklubber, kommunen og næringsliv. Sem var 
ny samarbeidsklubb med tilgang til to baner på Brunstad i 
Stokke.

En ny utfordring vil være å starte spill fredag for klassen 
13-19 år.  Videre å tilby 3’er klasse for 8-12 årsklassene 
i Sandarhallen, og å tilby diskotek på fredag for 14-19 
åringene i Sandarhallen og fortsette med konsert og tivoli i 
byen på lørdag.

En stor utfordring er markedsføringen slik at nedgangen i 
antall deltakende lag ikke fortsetter, men at antallet øker 
igjen slik det har gjort gjennom flere år.

Kjell Anders Berg og Morten Hem i speakerboksen

Dugnad på lysløypa

Fliskutteren ville ikke spille på lag hele tiden. Per Ivar Foshaug, Knut Ingar Nalum og Anders Bergfjord

Knut In
gar har god kontroll

Rydding langs lysløypa.  
Fra venstre Ole Martin Wilhelmsen,  
Anne-Brit Wegger, Ingar Dalen og  

Kjell Anders Berg

Foto fra Kragerø: Anne Cecilie Thidemansen Bjørvik
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Etter årevis med piler som peker oppover, opplevde 
Sandarcupen i år for første gang nedgang i antall  
deltakerlag i cupen, sier cupleder Johnny Larsen. 675 lag 
deltok mot 780 året før. Han forteller videre at cupshowet i 
Badeparken ble fantastisk med flere tusen tilskuere. Han 
regner videre med at det blir forandringer til neste års 
turnering. Blant annet kan det være snakk om å redusere 
antall klasser. Men hvis vi markedsfører oss godt, tror jeg 
det kan bli en økning, fortsetter han.

Et stort problem er at vi sitter igjen med et stort lager av 
gjenglemte ting. Det er alt fra drakter til jakker, fotballsko 
og telefoner. Dersom du savner noe etter cupen, er det 
bare å ta kontakt. Vi har en egen mann som har ansvaret 
for alt, avslutter Johnny Larsen.

Helgerød/GØIF jenter 2010

Sandarcupen vil  
vokse igjen 

Mat-teltet var populært. Ragnhild, Mari, Henrik  
og Espen fra Kjelsås

God stemning tross en god del regnvær
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Johan Hansen representerer Sandar i bygge-
komiteen og følger opp prosjektet på vegne 
av idrettslaget

Åtte kampsportstiler under samme tak i  
Sandarhallen.    

Sandar Budosenter sammen med sine samarbeids- 
partnere; Sandar Idrettslag og Ken Holter fra Bigfoot 
Fighting (BFF), arrangerte en helg i oktober høstleir med 
over 170 kampsportutøvere i Sandarhallen. Totalt var 
åtte kampsportstiler representert på leiren. Av stilartene 
som ble var til stede var det Taekwondo (WT), Karate, 
Krav Maga, Jiu-Jitsu, Hapkido, Kung Fu, Kickboxing og 
Thaiboxing, forteller Odd Håvard Bjørklund.

Over 40 nasjonale kampsportklubber, også utøvere fra 
Sverige og Etiopia, mange dyktige trenere fra hele Norge, 
og flere OL utøvere stilte til trening og faglig påfyll.

Timeplanen for både lørdagen og søndagen fra morgen til 
kveld, var fylt med trening for alle alderstrinn fra fem år og 
oppover. Programmet passet for både de som trener  
breddedrett, og for de som også ønsker å prestere på 
høyere nivåer.

Arrangørene Ken Holter, master 5.dan Taekwondo/Krav 
Maga fra Bigfoot Fighting, og Odd Håvard Bjørklund, 
master 4.dan Taekwondo fra Sandar Budosenter, sammen 
med alle sine venner i kampsportmiljøet, sto for høstleiren. 
Felles for arrangørene er at det skal være rom for alle  
utøvere, gøy, lærerikt og gi motivasjon uansett nivå.

Ikke bare har alle utøvere fått prøvet litt forskjellige kamp-
sporter og lært mye nytt, men de har hilst, trent og hørt på 

foredrag fra noen av verdens beste innen sine sporter.

Med seg hadde de blant annet OL utøverne Tina Røe Skaar 
(Taekwondo kamp) og Olaf Tufte som sto for det motiv-
erende og faglige påfyllet på kveldene. Alle utøverne som 
deltok på disse foredragene, delte sine erfaringer og hentet 
motivasjon for kommende sesonger.

Mange tror at det å trene kampsport kan bidra til mer 
vold. Til dette forklarer Ken og Odd Håvard at det er heller 
motsatt. Å trene kampsport, uansett stilart, stiller krav til 
disiplin, tålmodighet og respekt. Personer som kommer for 
å lære og slåss, får beskjed om å endre fokus til det bedre 
eller finne en annen idrett.

Tilbakemeldinger fra årets høstleir i Sandarhallen i 
Vesterøya idrettspark har vært meget gode. Arrangørene 
forklarer at de har som mål å holde flere slike arrange-
ment i fremtiden både lokalt og nasjonalt.

Trener Odd Håvard fra Sandar Budosenter gir gratis prøve-
timer til både barn og voksne som lurer på om kampsport 
er noe for dem. I tillegg til trening hver mandag og onsdag 
fra kl.17.30, arrangeres ulike selvforsvarskurs for ungdom 
og voksne.

Arrangørene takker alle samarbeidspartnere og sponsorer 
for å gjøre dette til et vellykket og godt arrangement, sier 
Odd Håvard Bjørklund.

Arne Andresen AS
Hegnasletta 2

Tlf: 33 42 00 20 
www.arne-andresen.no

Se alle kampanje-
tilbud og vinterens

nyheter på 
www.varmefag.no

DIN LOKALE
LEVERANDØR AV

ALT INNEN
SIKKERHET

Moderne
kontorer til utleie
ved Torp i
Sandefjord!

Post@torp-it.no
Tlf. 90 67 99 07 

DITT APOTEK
I SANDEFJORD
• Andebu Apotek • Kilen Apotek • Pindsle Apotek

Foto: Harald Holtan

Sandar Budosenter med 
storfint besøk

Espen Jenseni full aktivitet
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Fiskerne på Buer

Terje og Morten Mathisen på Buer er 3.generasjons fiskere 
og regner med at de er siste generasjon. Det er ikke for 
vanlige folk å stå opp kl. 03.00, og forlate kaianlegget og 
starte med reketrålingen kl. 05.00 på 120-200 meters dybde 
i Skagerak mandag til fredag hver uke. 

Begge brødrene har holdt på med reketrålerne hele livet. 
Hver ettermiddag ved 18-tida leverer de dagens fangst til 
Brødrene Berggren på brygga i byen, ca. 200 kg reker hver og 
i tillegg en del kreps. Lørdag og søndag er brødrene opptatt 
av å vedlikeholde skøytene sine og utstyret de bruker ved det 
flotte kaianlegget de har på Buer i Sandefjordsfjorden. 

Begge bor i eneboliger like ved kaianlegget, og har derfor 
kort vei til arbeidsplassen. 

Et idyllisk område hvor 
brødrene holder til

Latteren satt  løst hos Morten og Terje
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Gjester fra SF, Enric Vallès Prat og Jesper Granlund

Vår lokale softball-klubb slo NRK Ninjas i finalen, 
og det på splitter ny arena på Framnes

- Run it, run it! Nice pitch! Home run for Alex!

Det ropes og snakkes amerikansk overalt. Både på banen 
og på tribunen. Men det viser seg snart at nesten alle for-
står norsk likevel. Og for en hyggelig stemning overalt! Her 
er det lett å føle seg velkommen.

Sandefjord Vikings hadde æren av å få arrangere historiens 
første NM i softball. Det korrekte navnet på akkurat denne 
grenen er Slow Pitch Softball. Og for deg som ikke helt 
vet hva softball er, så er dette en sport som ligner mye på 
baseball, særlig kjent fra USA. Og baseball, ja det er ikke 
helt ulikt «slå-ball» som mange av oss husker godt fra 
gymtimene på skolen. Budstikkas utsendte fikk en kort  
introduksjon til sporten av klubbens smilende primus 
motor David Schroeder. Han forklarte (på amerikansk, 
selvsagt) at man i softball har en noe mindre bane enn 
i baseball, selve ballen er litt større, og kasteteknikken, 
som kalles «pitching», er annerledes. I praksis er det mye 
lettere for spilleren med softball-kølla (denne går da under 
navnet «bat») å treffe ballen og få den i spill. Derav navnet 
Slow Pitch (kan oversettes med «sakte kast»). Og dette 
er absolutt en sport for begge kjønn, da begge lag må ha 
minst to av hvert kjønn på banen til enhver tid.

Ny arena 
For deg som ikke har vært i området Idrettsveien på 
Framnes på en stund, vil du raskt se at det er ganske  
annerledes der nå. Den gamle Sandarbanen er bygget om 

fra å være en lite brukt fotballbane til å bli en flott soft- 
ballarena. Den ble offisielt åpnet i 2018, men ble i høst 
helt ferdigstilt, med høye gjerder, flotte innbytterområder, 
nye gressmatter samt tribuneanlegg. Og den rødfargede 
sanden – som går under betegnelsen «dirt» – er hentet inn 
fra Sverige. 

Flere aktører har bidratt til at denne banen skulle bli en 
realitet; Sandefjord kommune, Vestfold fylkeskommune, 
DNB Sparebankstiftelsen, Norges Soft og Baseball  
Forbund, spillemidler, samt flere bedrifter i Sandefjord. Det 
har de siste ukene vært hektisk aktivitet her, for å ha det 
hele klart til NM.

Værgudene var i høyeste grad med å kaste glans over 
arrangementet denne helgen, med sol fra blå himmel 
og temperatur over 20 grader. Slett ikke verst det, når vi 
skriver 20.-22. september.

NM-turneringen 
Det var fem lag med, hvorav Vikings stilte med to. Ellers 
deltok Moss Shields, NRK Ninjas (fra Oslo) og Drammen 
Loggers. I finalen møttes Vikings 1 og Ninjas. Det ble en 
morsom kamp, hvor Sandefjord Vikings dominerte stort og 
vant til slutt 16-4. Allerede dagen før ble vi av en spiller på 
et av gjestelagene fortalt at «Det blir helt sikkert Vikings 
som vinner, for de har den beste arenaen». Slik gikk det da 
også. Tross at mye sto på spill i en NM-finale, var  
stemningen blant alle spillere og publikum uvanlig god. 
Det var bare smil og glede overalt. Og det hele ble trygt 
loset i land av dommerne og representantene fra  
forbundet.

Sandefjord Vikings er norgesmestre!

Vil ha flere med 
Sandefjord Vikings består i dag av omkring 50 medlem-
mer, men vil veldig gjerne ha flere. Det er bare å møte opp, 
klubben har utstyr du kan låne. Primært ønsker de seg nok 
ungdom over 16 år, men alle er velkomne. Det gjør ingen- 
ting om du ikke har prøvd deg i denne sporten før. Du  
finner treningstider og informasjon om Sandefjord Vikings, 
på Facebook. Og i klubben er det mange nasjonaliteter; fra 
USA, New Zealand, Canada, Portugal, Sverige, India,  
Australia. Og Norge. For å nevne noen.

- Two balls, two strikes! You got it, you got it!

Fra lørdagens kamp mot Drammen

Stolte norgesmestre fra  
Sandefjord, og dommerne ledet 
helgens kamper med stø hånd

Finale mellom Vikings 1 og NRK Ninjas

Noen gir alt!

Ballen som brukes, skal ha en diameter på 3.8 tommer,  
altså om lag 10 cm.
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Gunnar Huseby presenterer sin bok sammen 
med Tor Hansen og Harald Holtan

Gravearbeider
Sjøarbeider
Vann og avløp
Hyttetomter

Dykkearbeider
Bryggebygging
Mudringwww.arneroed.no

RING
33 48 30 9090 11 30 90

Sandefjord · Telefon 33 48 30 40    www.brodreneberggren.no

Vårt motto er «kvalitet i alle ledd» – vi sees på brygga!

Lokal sjømat i over 100 år

Gunnar Huseby: "Gutten som  
fant livets eventyr"
Om lag 70 mennesker hadde funnet veien til 
Sandarhallen lørdag 19. oktober for å overvære 
presentasjonen av Gunnar Husebys bok «Gutten 
som fant livets eventyr».  
 
Møteledere var Tor Hansen og Harald Holtan, som begge 
har vært sentrale rådgivere og hjelpere i forbindelse med 
produksjonen av boka. Gunnar har et innholdsrikt liv bak 
seg, har en fin gård på Huseby, han har solgt smør for 
Sandefjord Margarinfabrikk, og han har vært en sentral 
lokalpolitiker i Sandefjord bystyre for Senterpartiet. Men 
først og fremst har han hatt mange år som leder på ulike 
nivåer i Sandar idrettslag.

Av de mange som var møtt fram til samlingen i Sandar- 
hallen, var flere bidragsytere til boka. Blant dem var 
tidligere nabo av Gunnar og tidligere rektor ved Sande-
fjord videregående skole, Thor Klaveness. Han leste fra 
sitt bidrag og fortalte muntert om sitt gode naboskap med 
«godseieren på Huseby». Tidligere kommuneadvokat og 
rådmann i Sandefjord kommune, Geir Ustgård, fortalte om 
sitt samarbeid med befolkningen på Vesterøya og Gunnar 
Huseby som sentral senterpartipolitiker. En hilsen til  
Gunnar kom også fra Sandefjords nye varaordfører,  
Senterpartiets Bjarne Sommerstad. Han gratulerte og 
beskrev hvor viktig Gunnar har vært for Senterpartiet i flere 
tiår i Sandefjord kommune. 

Familien Huseby serverte kaker og kaffe i Sandarhallens 
kafeteria etter den vellykkede boklanseringen. Og boka falt 
i smak blant dem som fikk den i hende og kjøpte den.

Gunnar er en mann med et usedvanlig smittende humør!

Boka kan kjøpes ved henvendelse til Gunnar,  
tlf 975 21 649 eller til fru Aud, tlf 414 37 287.
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Komplett Elektro AS

www.komplettelektro.no

PROFILERING
MESSER
DESIGN

SKILT

expoteket.no   l   Tlf: 33 47 05 60 

Planer for ny storskole   
på Vesterøya
Hovedutvalget for miljø- og plansaker i Sande- 
fjord kommune har samlet seg om fire framtidige 
plasseringer av en ny skole med 560 elever.  
 
Det er Husebygrenda nord, Ormestad, Huseby vest 
og Skottåker. Før kommunen starter utrednings-
arbeidet for de fire lokalitetene som anbefales, vil 
rådmannen gå i dialog med berørte grunneiere for å 
informere om saken og hvordan kommunen vil hånd-
tere saken videre.

Den nye storskolen er tenkt å erstatte Ormestad, 
Framnes, Gokstad og Vesterøy skoler. Nødvendig 
utendørs areal er snaut 22 dekar. I tillegg kom-
mer plass for parkering, skolebygg og eventuelle 
tilleggsfunksjoner. Totalt er behovet 30-35 dekar, 
noe Sandefjord kommune ikke selv har tilgang til 
i området. Kommunen må derfor gå i dialog med 
private grunneiere, og med tenkt beliggenhet tett på 
Vesterøya Idrettspark, ønsker Sandar Idrettslag også 
«å bli hørt».

Tidsperspektivet for storskoleprosjektet ligger langt 
fram i tid.

Framnes  

skole
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Tlf. 33 42 62 50

Pindsleveien 5B - 3221 Sandefjord - Tlf 33 42 04 80 - E-mail: post@vkb.no - www.vkb.no

BLIKKENSLAGERARBEIDER   |    FASADEARBEIDER   |    TAKTEKKING   |    VENTILASJON    
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Trafikkskole – Bil – MC – Moped
Lastsikring – Hengeropplæring
Nettbutikk – Mopeder – Utstyr

Bobilutleie - Varebilutleie

Tlf: 33 47 56 00  
www.eianstrafikkskole.no

Peder Bogensgate 6A

Midt i august hadde Framnes og Vindal nærmiljøutvalg invitert 
partiene i Sandefjord til debatt om nærmiljøutfordringene 
på Vesterøya i anledning årets kommunevalg. Nestleder i 
nærmiljøutvalget Arnt Christian Bryde var møteleder og var 
svært fornøyd med paneldebatten. Gymnastikksalen ved 
Framnes skole var stappfull under seansen.

Blant temaene kan nevnes planene om utbygging på Røds-
åsen, trafikkavviklingen fra Kilen og utover i boligområdene, 
planene for Langestrand og kystlinja. Likeledes ny barneskole 
for Vesterøya, fortetting av boligområder og annen utbygging, 
og ideen om ferje mellom Framnes og sentrum.

Blant publikum var det stor interesse for temaene, og politik-
erne fikk en rekke aktuelle spørsmål fra salen. Spørsmål som 
synliggjorde viktigheten av å lytte og ta nærmiljøutfordringer 
på alvor.

Vesterøya i fokus 

Stor interesse for lokalpolitikk blant  
Vesterøyas innbyggere
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Framnes Sanitetsforening med
stor aktivitet

Stas med grøtservering på 
 Varden ungdomsskole  

hver torsdag 

Nærmest fra venstre sanitetskvinnene Gro Rove og Be Rød. Videre elevene fra venstre Nathalie, Mia, Caroline, William og Jarle

Framnes Sanitetsforening arrangerer jule-
marked hvert år. Nytt i år er at foreningen 
også skal ha høstmarked.  Foreningen er 
kjent for sitt innholdsrike og spennende 
marked.  

Hobbygruppen møtes to ganger i uken, 
mandag kveld og tirsdag formiddag. Grøt-
servering på Varden ungdomsskole hver 
torsdag er populært. Likeledes besøk på 
Kamfjordhjemmet og utdeling av  
refleksvester til 1.klassingene.

I oktober var det lefsebaking til julemark-
edet. 

I  november var det julemarked i  
Sanitetens hus, på folkemunne også 
kalt Helsehuset, og salg av jule-
kranser på julemarkedet på torvet.

I desember består programmet av 
adventsfest og julegate på Framnes 
Eldresenter, juleverksted for barn på 

Sanitetens hus, julegaver på Sosial- 
medisinsk senter og Framnessenteret.

H
els

ehuset på Fram

nes

Hobbygruppa travelt opptatt, fra venstre: Hanne Gry  
Humlehagen, Lill-Ann Jenny Berg Holtan, Kari Mette  
Christensen, Sigrun Kirkeberg, Turid Falkensten

Kakebakere i sving, foran og bakover: Aase Gokstad- 
Andersen (som er leder i hobbygruppa), Ritha Samuelsen, 
Anne Marie Andersen.

Bygging av beachbaner og
aktivitetspark

Området foraktivitetsparkenblir opparbeidet

Da er anleggsarbeidene i gang for etablering av to 
beachbaner samt lavterskel aktivitetspark. 

Sandar Idrettslag ligger ikke på latsiden. Det er søkt om og 
fått tilskudd på kr 750 000 fra Thorbjørn Hansens stiftelse 
og kr 200 000 fra Sparebankstiftelsen DNB til etablering av 
beachbaner og aktivitetspark. 

Det blir to beachbaner der det kan spilles håndball, fotball 
og volleyball, og steintribune med trapp i midten i  
skråning mot Sandarhallen. Likeledes sikkerhetsnett bak 
og mot fotballbanen, og dommerbord i stein som etableres 
i nordenden av gressbanen foran Sandarhallen.

Når det gjelder treningspark vil den inneholde utetrening-
sapparater for personer i alle aldre som har lyst på fysisk 
aktivitet. Her bruker man sin egen kroppsvekt som belast-
ning, og man skal ha mulighet til å trene hele kroppen og 
alle kjernemuskler.

Treningsparken skal bygges mot akebakkene i sydenden 
av Kunstgressbane B. Det vil bli utjevning og planering av 
akebakke i syd samt overgang for lysløype mot jordet. 

Det har vært gjennomført en rettet konkurranse om  
grunnarbeidene. Takk til tilbyderne Arne Rød & Co og Fon 
Anlegg for to gode tilbud. Det ble Arne Rød & Co som vant 

konkurransen med knapp margin. 

For tiden foregår det arbeid med å velge leverandør(er) av 
utstyr til aktivitetsparken. Målet er at begge anlegg skal 
være ferdige før vinteren.



24

I nydelig høstvær dro beboere fra Framnes Eldresenter ut 
til familien Røds paradis ytterst på Vesterøya.

Der ble det servert nybakt eplekake og kaffe på verandaen 
nede ved sjøen.

Det var med tolv beboere og praten gikk livlig rundt bordet.

Etter halvannen time la vi veien tilbake til senteret. Men det 
ble en stopp ved salgsboden, slik at alle som ønsket det fikk 
handlet epler og pærer.

Stor takk til Aase Lise Rød, Vivian Bøe og Lilla Moen som tok 
oss imot. Og selvfølgelig takk til gutta i Sandar Senior som 
sto for transporten, sier lederen for utflukten, Wenche Myhre.

Framnessenteret på utflukt
til Eplehagan på Bentsrød

Glade damer i Eplehagan

Foto og tekst: Wenche Myhre


