Navneforslag
Eksisterende veinavn
Bergsgata

Eksisterende veinavn
Ekebergveien

Eksisterende veinavn
Engnesveien

Eksisterende veinavn

Fiolveien

Eksisterende veinavn

Fjordveien

Eksisterende veinavn
Hagaveien

Eksisterende veinavn

Forslag - begrunnelse
Ingen forslag har kommet inn. Har du et forslag til nytt navn på
Bergsgata så sende det inn innen høringsfristen. NB! Dette
gjelder kun Bergsgata.
Forslag - begrunnelse
Kornbøle –Kornbøle var et bruk under Ekeberg.
Røllesrøysa – Fra gårdsnavnet Rølles.
Silurveien – Ekebergfeltet ligger på kalkstein fra silurtiden.
Forslag - begrunnelse
Alfred Enges´vei – Alfred Engnes startet den første bussruten fra
Sande til Berger på 1920-tallet og er opphavet til dagens veinavn.
Buss fraktet både folk, post og varer og ble viktig for folk som
bodde langs veien.
Alfreds vei – Se ovenfor.
Forslag - begrunnelse
Eika – Veien ligger i Ekebergfeltet.
Eikestubben – Se ovenfor.
Mariblomveien – Passer inn i temaet med blomsternavn i
boligfeltet.
Ryllikveien – Se ovenfor.
Snøklokkeveien – Se ovenfor.
Forslag - begrunnelse
Nordre Fjordveien
Nordre Jarlsberg Brygge - Området veien ligger heter Nordre
Jarlsberg Brygge.
Stibolts vei - Willem Stibolt kjøpte i 1896 eiendom ved
Selvikvelva og anla et teglverk. Verket ble lagt ned etter 5 år, men
i 1900 ble det bygd et treslipperi på tomten. Dette tresliperiet ble
sener til Sande Paper Mill.
Willem Stibolts vei – Se ovenfor.
Forslag - begrunnelse
Kirkesanger Pedersens vei - Kirkesanger Pedersen bodde på
klokkergården ved Hagaveien og var en av Sandes største
grundere. Han var blant annet med å bygge Sande meieri og
kommunelokalet.
Forslag - begrunnelse

Liaveien

Eksisterende veinavn

Platåveien

Eksisterende veinavn

Skolegata

Liane – Navnet «Liane» har blitt brukt om Liaveien lenge på
folkemunne.
Forslag - begrunnelse
Gunvor Eliassens vei - Etter Gunvor Eliassen som drev
Rølleshaugen kafe i mange år,
Nedre Brastadveien/vei – Veien går ut fra Brastadveien.
Platåstien
Platåbakken – Veien ligger i en bakke.
Forslag - begrunnelse
Einar rådmanns vei - Einar Lyngås bodde i Skolegata fra 1963 til
han døde rundt 2012. Han var rådmann i Sande fra 1954 til 1989.
Einar Lyngås`vei – Se ovenfor.
Klokkergata – Etter Klokkergården, tidligere hjem for klokkeren
ved Sande kirke.
Rektor Brandtsgårds vei/gate – Tidligere rektor på Haga skole
som har betydd mye for elevene der. Tidligere kjent som Rolf
Samuelsen.
Rådmannsveien – Se Einar rådmanns vei.

Eksisterende veinavn
Solliveien

Forslag - begrunnelse
Øvre Kallaveien – Kallaveien fører inn til dagens Solliveien.
Solliveien ligger i enden og delvis parallelt med Kallaveien.

Eksisterende veinavn

Forslag - begrunnelse
Askilsveien – Fra lokalt stedsnavn. Askilsvannet, Askilsdalen og
Askilsåsen ligger litt lengre nord for veien. Veien går i retning
Askils-området. Foreslått for veistrekningen fra Bolstadgata og
opp til der hvor veien deler seg i to mot Fjøserud gård og Solberg
gård.
Fjøserudveien – Den eksisterende Fjøserudveien utvides.
Solberg gårdsvei – Fra Solberg gård.
Solberghagan – Se ovenfor.
Nordre Solberg – Se ovenfor. Solberg gård finnes også i
Holmestrand lengre sør.
Solberghaugen – Veien fører til Solberg gård som ligger på en
forhøyning i landskapet.
Solbergkleiva – Fra Solberg gård.

Solbergveien (det er forslått
at veien får to navn – 1. fra
Bolstadgata til der hvor veien
deler seg i to mot Fjøserud og
Solberg gård. – 2. fra der
Solbergveien deler seg i to og
frem til Solberg gård)

Eksisterende veinavn
Stubberudveien

Forslag - begrunnelse
Åbyveien – Stubberud gård som har gitt veien sitt nåværende
navn het tidligere Åby.

Generelle veinavnforslag – begrunnelse (disse forslagene er ikke knyttet til noen spesifikk vei –
hvis du mener vi bør bruke noen av disse veinavnene på en av de 13 veiene så fortell oss det
gjerne)
Alkeveien – Sande har et rikt fugleliv. Dette bør reflekteres i veinavnene.
Haukeveien – Se ovenfor.
Måkeveien – Se ovenfor.
Ravnestien – Se ovenfor.
Snipeveien – Se ovenfor.
Spurveveien – Se ovenfor.
Svaneveien – Se ovenfor.
Ugleveien/stien – Se ovenfor.

