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I fire hele dager til ende lager vi folkefest i Sandvika og DU er
hjertelig invitert! Ta med deg familie og venner og bli med på tivoli,
byfesttog, barneaktiviteter, platemesse, olabilløp, marked over hele
byen, jungeltur, sjakkturneringer, byorientering, hatteparade, kun-
stutstillinger, kultur med profesjonelle og amatører på byens mange
scener og mye, mye mer. Under finner du et lite utvalg av hva årets
byfest har å by på.
Velkommen til Sandvika Byfest 2016.

AKSJONFRAKSJON
Bli med på MDGs miljøspill for barn og lær deg kildesortering!
Lørdag 27. og søndag 28. august kl. 13 og 15 i Rådhusets
borggård.

IDRETTSTORG
I Rådhusparken finner du blant annet badminton, boccia, karate,
golf, taekwondo og ishockey.

ALPAKKAER
I løpet av helgen kan du besøke de herlige alpakkaene i
Løkkehaven - noen av dem er nyfødte!

KULTURNATT ELVELANGS
Natten blir ikke vakrere enn disse siste timene langs Sandvikselven
en lørdag i august. Gi deg selv en kulturell og magisk opplevelse.
Lørdag 27. august kl. 22 - 24 mellom Rigmorbrygga og
Løkkehaven.

SIRKUSLANDSBYEN
Besøk Sirkuslandsbyen bak Sandvika vgs og opplev den unike
atmosfæren.

BMX-SHOW
Se Skandinavias råeste BMX- og MTB freestyle show på
Sandviksbrua lørdag 27. august kl. 15.

VAFFELOGFALAFEL
Vaffel og Falafel er et musikalsk verksted og en møteplass for
mennesker fra forskjellige kulturer. Hør og spill musikk, bygg drager
og spis vafler og falafler. Søndag 28. august kl. 13-16 på
Musikkflekken.

THEMAIN LEVEL
Opplev Norges mest populære boyband på byscenen lørdag. Gled
deg til hiter som “My Girl”, “Go Go With You” og “Inside My Radio”,
i tillegg til deres nyeste singel ”A Million More”.

SE FULLSTENDIG PROGRAMPÅWWW.SANDVIKABYFEST.NO
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Midt i det gamle kulturvernsområdet, Løkkehaven, finner du byfestens eget lokale, kortreise marked.
Her står lokale produsenter av honning, syltetøy, grønnsaker og andre fristelser. Prøv også en av
markedets herlige serveringer og nyt det idylliske område langs vakre Sandvikselven. Husk også å

hilse på de nyfødte alpakkaene som har tatt turen til Løkkehaven for anledningen.

Markedets åpningstider:
Lørdag 27. august: kl. 10:00 - 17:00
Søndag 28. august kl. 11:00 - 16:00

BÆRUM
BIRØKTERLAG
selger honning og
honningkaker, pollen - og
propolisprodukter.

DUGGURD
Duggurdjentene kommer
med bilen sin, duggbab,
urburs og godt humør.
Økologiske varer og egen-
produserte spesialiteter
- også kalt gjennombra
gårdvarer!

GRINI
HJEMMEBAKERI
baker saftige kransekaker,
stenger dyppet i sjokolade
og de deiligste nøtteroser.

HANDE RAKFISK
selger egenprodusert
rakfisk og spekemat fra
Valdres.

TURIDS HAVE
Turids produkter er
laget med ingredienser
fra egen have.
Syltetøy, geleér, saft,
urter og oljer m.m.

BÆRUM
HUSFLIDS-
FORENING
vil demonstrere ulike
husflidsteknikker, samt
arrangere ulike aktiviteter
for barn.

Løkkemarked



www.hellman.no

Alt Hipanema50%
-20%
på diamanter

VELKOMMEN TIL BYFESTDAGER

design
for flere Vestfjordgaten 4, Sandvika

(vis á vis Sandvika Storsenter).
Tlf: 971 11 525

15%-50%

Sesongsalget Byfesttilbud:
BPA-frie melamin
drikkeflasker fra
Design Letters 150,-

starter 25. august.
Utstillingsmodeller og
diverse lamper

Velkommen til gråstua
-lokale håndlagde produkter
Vi tilbyr unike gave- og interiørprodukter innen tre, tekstil og keramikk.
Produktene kommer fra Bærum Arbeidssenter - som tilrettelegger
arbeid for mennesker med ulike funksjonsnedsettelser i Bærum.
Velkommen til en hyggelig handel i Sandvika.

Tir-Tor kl 10-17, Fre kl 10-16
Lør kl 10 - 15. Tel.: 67 80 79 30
ELias smiThsvEi 3, sandvika

Krabbeskjell
ca 150 g, fra fiskedisken

3990

Tilbud
Kokt krabbe
fra fiskedisken

6990

Tilbud

pr stk pr kg

Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil og prisjusteringer.
Tilbudene gjelder tors. 25.8 tom. lør. 27.8. eller så langt beholdningen rekker.

MENY HELGERUDHALLEN
08-20 (09-18) • Tlf 67 52 00 90

BYFEST I SANDVIKA
MENY HELGERUDHALLEN

Apotek Sandvika Vest
Claude Monets Allé 21, mot kino/kulturhuset

Åpningstider: Mandag - fredag kl. 10-18. Lørdag kl. 10-16Telefon: 67 56 56 88

3for2
på en mengde
ansiktsprodukter!

for2
på en mengde
ansiktsprodukter!

2for1
på dusjsåper og dusjoljer

25. -28. august



Blå Fugl

RÅDMANN HALMRASTS VEI 7
1337 SANDVIKA
Telefon: 67 55 07 27

www.blafugl.no

Åpningstider:
mandag-fredag 12.00-18.00, torsdag 12.00-19.00

lørdag 10.00-15.00

Godt utvalg - Rimelige priser

Din lokale dansebutikk Markedsdag
søndag 28. august
Wøyen Gård kl 11-15
gaMle loMMedalsvei 33-35, vøyenenga

• Stor familiedag for fjerde året på rad. Aktiviteter
som lykkehjul, balanseline, historieløype, stylter,
kaste på stikka, strikkmotorbåt i trau, tombola og
risposekasting. Vinn fine premier!

• Salgsboder med håndlagde produkter innen tre,
tekstil, keramikk, kort, bilder og kunstglass.

• Underholdning v/ Haug Korps - “Korps på friluftstur”.

• Salg av grillmat, sveler, vafler og kaffe.

• Bestilling av bjørk- og furuved med levering.

• Gratis adgang og parkering.

arrangør: BæruM arBeidssenter

Blir du med på Sandvika Byfest ? Da har vi mange gode tilbud til deg !

Brodtkorbsgate 7, Tlf. 47 92 77 24Brodtkorbsgate 7,
1338 Sandvika www.handzon.no

Åpningstider : Man—Fre 9-21/ Lør 10-19

Last ned vår App (HandzOn Sandvika) for å få klippekortLast ned vår App (HandzOn Sandvika) for å få klippekort
i mobilen. I tillegg får du fulloversikt over produkter &i mobilen. I tillegg får du fulloversikt over produkter &
priser, bestilling, ring oss med et taste trykk og vær denpriser, bestilling, ring oss med et taste trykk og vær den
første til å benytte App tilbudene.

PermashinePermashine -PermashinePermashine
LakkforseglingLakkforsegling

5 års garanti. Avfetting, fjerning av salt og asfalt, felg-5 års garanti. Avfetting, fjerning av salt og asfalt, felg-
rens, sjampo, avspyling, underspyling, skånsom hånd-rens, sjampo, avspyling, underspyling, skånsom hånd-
vask, tørk, kjemisk lakkrens (dyp rens av porene i lak-vask, tørk, kjemisk lakkrens (dyp rens av porene i lak-
ken), polering, gummifornyer på dekk lister og lakkonser-ken), polering, gummifornyer på dekk lister og lakkonser-
vering.

Innvendig rengjøringInnvendig rengjøring
Skinn/Stoff

Luftbehandling, grundig støvsuging, rens av allLuftbehandling, grundig støvsuging, rens av all
tekstil/skinn etterbehandling av alt skinn for optimaltekstil/skinn etterbehandling av alt skinn for optimal
holdbarhet inkl. seter, grundig rengjøring av interi-
øørret, vvaassk av mmaattteerr,
holdbarhet inkl. seter, grundig rengjøring av interi-

v
holdbarhet inkl. seter, grundig rengjøring av interi-holdbarhet inkl. seter, grundig rengjøring av interi-

vinndduuee
holdbarhet inkl. seter, grundig rengjøring av interi-holdbarhet inkl. seter, grundig rengjøring av interi-

r,
holdbarhet inkl. seter, grundig rengjøring av interi-

ddøø
holdbarhet inkl. seter, grundig rengjøring av interi-

rk
holdbarhet inkl. seter, grundig rengjøring av interi-holdbarhet inkl. seter, grundig rengjøring av interi-

ka
holdbarhet inkl. seter, grundig rengjøring av interi-holdbarhet inkl. seter, grundig rengjøring av interi-

arrmme
holdbarhet inkl. seter, grundig rengjøring av interi-

er
holdbarhet inkl. seter, grundig rengjøring av interi-holdbarhet inkl. seter, grundig rengjøring av interi-

r, ddøøørrtreekk, ,
og duftbehandling.

PoleringPolering
Avfetting, felgrens, Sjampo, avspy-Avfetting, felgrens, Sjampo, avspy-
ling, underspyling, skånsom hånd-ling, underspyling, skånsom hånd-
vask, tørk, grundig støvsuging/ reng-vask, tørk, grundig støvsuging/ reng-
jøring av interiøret, vask av matter,jøring av interiøret, vask av matter,
vinduer, dørkarmer, utvendig poleringvinduer, dørkarmer, utvendig polering
og gummifornyer på dekk.

Vask utVask utVask ut-/innvendigVask utVask utVask ut /innvendig
Avfetting, felgrens, sjampo, avspyling, underspyling,Avfetting, felgrens, sjampo, avspyling, underspyling,
skånsom håndvask, grundig vask av dørkarmer, super-skånsom håndvask, grundig vask av dørkarmer, super-
voks, tørk, gummifornyer på dekk, luft blåsing, grundigvoks, tørk, gummifornyer på dekk, luft blåsing, grundig
støvsuging av hele bilen, rengjøring av interiøret inkl.

matter, vask av vinduer, dørkarmer, dørtrekk.

Bulk & små lakkskaderBulk & små lakkskader
Vi er spesialister på å reparere kosmetiske skader på biler.Vi er spesialister på å reparere kosmetiske skader på biler.
Lang erfaring kombinert med spesialiserte kurs og verktøyLang erfaring kombinert med spesialiserte kurs og verktøy
har gjort det mulig for oss å tilby smarte og korte reparasjo-har gjort det mulig for oss å tilby smarte og korte reparasjo-
ner. Vi er opptil 70% billigere enn tradisjonelle reparasjonerner. Vi er opptil 70% billigere enn tradisjonelle reparasjoner
med 2 års garanti.med 2 års garanti. Kostnadsfritt taksering.

Full shineFull shine –– ProFull shineFull shine Pro
Total renovering ut/innv. m. klimadesinfisering & lakkonserve-Total renovering ut/innv. m. klimadesinfisering & lakkonserve-
ring 1 års garanti. Luftblåsing, grundig støvsuging, rens av allring 1 års garanti. Luftblåsing, grundig støvsuging, rens av all
tekstil,inkl. seter, rengjøring av interiøret inkl. matter, motor-tekstil,inkl. seter, rengjøring av interiøret inkl. matter, motor-
vask, avfetting, fjerning av salt, asfalt, felgrens, sjampo, av-vask, avfetting, fjerning av salt, asfalt, felgrens, sjampo, av-
spyling, underspyling, skånsom håndvask, grundig vask avspyling, underspyling, skånsom håndvask, grundig vask av
dørkarmer, steaming, tørk, 1 times ripefjerning, sliping avdørkarmer, steaming, tørk, 1 times ripefjerning, sliping av
ujevnheter i lakken, kjemisk lakkrens (dyp rens av porene iujevnheter i lakken, kjemisk lakkrens (dyp rens av porene i
lakken), polering, gummifornyer på dekk lister, klimadesinfise-lakken), polering, gummifornyer på dekk lister, klimadesinfise-
ring og NANO lakkonservering. For biler med skinninteriør vilring og NANO lakkonservering. For biler med skinninteriør vil
alt skinn i bilen bli renset og etterbehandlet for optimal hold-
barhet.
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DesinfiseringDesinfisering av Klimaan-Desinfisering
legg og luktbehandling

Biologisk desinfisering, effektiv på alle patoge-Biologisk desinfisering, effektiv på alle patoge-
ner, inkl. bakterier, sopp, virus og sporer. Desinfi-ner, inkl. bakterier, sopp, virus og sporer. Desinfi-
sering og bekjempelse av uønsket lukt i kupe ogsering og bekjempelse av uønsket lukt i kupe og
klimaanlegget.

-20% -25% -30%

Handz OnHandz On har ledende produkter og profesjonelle ansatte.Handz OnHandz On har ledende produkter og profesjonelle ansatte.
Vi tar være på bilen din mens du handler.

Tilbudene gjelder fra torsdag 25.08 tom lørdag 28.08.2016

Åpningstider
Man-fre: 10 - 17
Torsdag: 10 - 19
Lørdag: 10 - 15

Rådhustorget 3
www.nostebarn.no

- Klær i
ubehandlet ull
- Økologisk
- Miljømerket

Nyheter kommer
den 1. september!

Høstens favorittplagg
finner du hos oss!

Velkommen til

Sandvika
Byfestdager

DIADIA SANDVIKA
Otto Sverdrupspl. 2
Tlf. 94 30 39 99

Masse
knallgode
tilbud samt

-20%
på en del nyheter

Dia Dia Sandvika



Alt du ønsker deg!

KL. 10-17
Salgstelt i Claude Monets Allé 
MASSE GODE TILBUD

STORT 

LEKEOMRÅDE 

FOR BARN

KONSERT MED NORGES MEST POPULÆRE BOYBAND

The Main Level 

 KL. 10-17 
KLOVNEPATRULJEN

LØRDAG 27. AUGUST

KL 10:30 I BYPARKEN
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