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Navn på bussholdeplass „Skui Samvirkelag“ endret til «Sandsbakkene». 
 
Skui vel referer til telefonsamtale 7. mars 2017, angående at bussholdeplassen «Skui Samvirkelag» har 
endret navn til «Sandsbakkene» 
 
Dette var ukjent for Skui vel og vi er blitt varslet av indignerte og spørrende oppsittere som lurte på hva 
som foregår. Noe vi ikke kunne svare på. Vi ble anmodet om å ta saken opp med Ruter og kommunen. 
 
Vi forstår utfra telefonsamtalen at Ruter ønsker «å følge med tiden» og ikke bruke gamle utgåtte navn på 
bedrifter eller butikker, som lett endrer navn, som navn på holdeplass. I den utstrekning Ruter har gjort 
og gjør dette er det for større sentra som «Sandvika Storsenter» «Ikea», eller lignende.  
«Skui Samvirkelag» butikken heter i dag «Coop Marked Skui» . Lokalt er det liten forståelse for at dette 
er noe problem da Coop er det nye navnet på Samvirkelaget, det er fortsatt «kooperativ butikk» dvs 
«samvirkelaget». Funksjonen er den samme på samme sted i samme bygg. 
 
I telefonsamtalen ble vi enig om at vi kommer med vurdering og forslag som Ruter vil vurdere seriøst. 
 
Til prosessen: 
Etter vår oppfatning hadde det vært bedre om Ruter samarbeidet om slike endringer i en åpen prosess: 
- Kontaktet lokalmiljøet for å finne et godt navn.  
Det ble gjort da Ruter ikke klarte å finne et godt nytt navn på bussholdeplassen «Bærums Meieri». Etter 
vurderinger og innspill fra Skui vel og Asker og Bærum Historielag, og med støtte av Bærum kommune 
ble navnet beholdt. Det er vi alle glade for. 
Ved å kontakte lokalmiljøet vil det kunne samarbeides om å finne et godt navn enten det er det nytt eller 
beholde det gamle. Poenget er at det da ikke blir en masse støy i etterkant. Dette vil styre Ruters 
anseelse. 
 
 
Forslag til navn på holdeplassen 
Det er et sterkt ønske og en forutsetning å beholdt «Skui» som del av navnet. 
«Skui» navnet er en del av identiteten til stedet og «Skui Samvirkelag» fungerer som et «senter» selv om 
Skui strekker seg fra Horniveien til Bjørum Sag, via Smestad. 
Å bruke den lille krokete brattbakken «Sandsbakkene» som navn, bare for de det er nærmeste «vei», er i 
dette tilfellet et dårlig valg. Det er bare lokale oppsittere som vet hvor «Sandsbakkene» er.  
 
Våre forslag er derfor  
1) «Skui Samvirkelag», 
2) «Skui»  
 
Vi har nedenfor vurdert og begrunnet flere forskjellige alternativer.: 
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Vurdering 

 
1) «Skui Samvirkelag»  
Utsalget «Bærum Samvirkelag» ble etablert i april 1920. Det ble den gang også kalt «Kooperativen» 
Butikken «Samvirkelaget» ligger der fortsatt og i samme bygg. Riktignok med navnet «Coop», men det 
er fortsatt «kooperativet» det vil si «Samvirkelaget» 
 
Navnet har lang og god historisk forankring samtidig som det referer til butikk, med samme innhold, 
kolonialbutikk, og i samme bygg som fortsatt ligger der og drives.  Vi har derfor vanskelig for å se at det 
er noe avgjørende «galt» med navnet. 
 
Vi registrerer at Ruter mener at Samvirkelag virker «gammeldags» da det ikke heter «Samvirkelag» 
lenger. Men «Skui Samvirkelag» har vært navnet i mannsaldre og er godt innarbeidet. 
Når en søker i Google og 1881 på «Skui Samvirkelag» kommer «Skui Samvirkelag» eller «Coop marked 
Skui» opp og en ser med en gang hvor bussholdeplassen er. 
 
Å ha et navn som henspeiler på en liten lokalvei og ikke at her er et sted, butikk eller senter bidrar i hvert 
fall ikke til at en bevarer tjenestene.  
Det er ingen som ønsker å miste nærbutikken mv- 
 
Det var tidligere postkontor og stedet har fortsatt postkasse. Postadressen er fortsatt «1340 Skui». Stedet 
ønskes videreutviklet som et servicesenter på Skui. 
 
2) «Skui»  

 «Skui» er navnet på stedet, både det som folk identifiserer seg med og som er angitt i 
forskjellige sammenhenger. «Skui» navnet er en viktig del av identiteten for de som bor der – 
mange har bodd der i generasjoner og de nye som kommer får del i en historien noe som skaper 
tilhørighet. Et bra navn som neppe behøver skiftes i fremtiden. 
 
3) «Skui senter»  
En bussholdeplass i et noe større område knyttes gjerne til et «senteret».  Her er dette stedet «senter» på 
Skui og også navn på stedet som Bærum kommuneplan arealdel har angitt som «Skui nærsenter» 
Stedet har butikk, barnehage og postkasse, men bør få flere tjenester. 
 
4) «Jarenveien» 
Vei vestover 200m nord for holdeplassen. Jaren er et kjent navn. Jarenveien går opp til Tanumplatået og 
Jaren (kanten) hvor Gamle Jarenvei (Tanum gml. kirkevei går fra Skuibakken og mellom gårdene mot 
Tanum middelalder kirke). Veien ligger dog litt på siden av det en forbinder med holdeplassen ved «Skui 
Samvirkelag» og vi anbefaler det ikke. 
 
5) «Tyskland» eller «Tysland» 
Dette er navnet på området hvor Skui Samvirkelag «kooperativen» ble bygget. Navnet har uklar 
opprinnelse, men er i hvert fall fra 1800 tallet. (Ref. Mohus Husmannsplasser i Bærum). 
Navnet kommer frem ved søk på 1881.  
Lokalt stedsnavn, men ikke så kjent som Skui. Anbefales ikke. 

 
 

Vi har vært i kontakt med: 
Bærum kommune:  
Bærum kommune var ukjent med forslaget og navneendringen og stilte seg uforstående til dette. 
 
Asker og Bærum Historielag 
Støtter at det må benyttes et annet navn enn «Sandsbakkene» – Hva er så galt med «Skui Samvirkelag»? 
Det har tilhørighet og butikken «koop’en» ligger der fortsatt. 
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Konklusjon: 

Vi vil utfra disse vurderinger be om at navnet endres fra «Sandsbakkene» til «Skui Samvirkelag» 
alternativt «Skui». 

 
Vi håper at Ruter vil se positivt på dette innspillet og endre navnet så snart som mulig. 
 
Endrede rutiner ved navneskifte?: 
Vi vil anmode Ruter om for fremtiden rette en henvendelse til lokalmiljøet via den lokale velforening 
samt Asker og Bærum Historielag. Det vil gi mulighet for et godt og konstruktivt samarbeid og bidra til å 
øke Ruters anseelse. 
 
Kommentar til kriterier for navnsetting. 
Vi stiller oss undrende til  
- At Ruter kan endre navn på holdeplasser uten at hverken kommune, velforeninger, eller lokale er spurt.  
 
- Ruters praksis om å gi bussholdeplasser navn etter nærmeste vei. 
 
Vi vil forslagsvis få anbefale: 
1) Kriterier for valg av navn må basere seg også på stedsnavn, områdenavn og historiske navn og 
betegnelser. 
 
2) Bussholdplassnavn bør si noe om hvor og hva det er, uten at en må være lokalkjent i området. 
 
3) Om dette ikke er naturlig så velges navn på tilstøtende sidevei. 

 
 
Avslutningsvis 
Det er vanskelig å forstå hvorfor i en tid hvor Ruter trenger å forbedre rykte som en servicebedrift lager 
slike forslag som dette. Vi opplever at «alle» bryter ut i latter eller hoderysting når de hører hva som 
Ruter har gjort.  
 
Det er allerede ille nok at områdets eneste tverrforbindelse, rute 733, er lagt ned og dette i en tid hvor 
Ruter markedsfører at de skal styrke tverrforbindelsen i Bærum.  
Dette vil tas opp i annen sammenheng. 
 
Ruter trenger ikke slike endringer som dette. Det bidrar til å forsterke et etter hvert negativt omdømme. 
 
Til slutt: Er det flere forslag på gang i Skui vels område? 
 
Er det spørsmål så ta kontakt. 
Skui vel vil gjerne bidra videre i denne prosessen som har betydning for lokalmiljøet og ser frem 
til å høre fra dere om utviklingen i saken. 
 
Med vennlig hilsen 
Skui vel 
 
Sign. 
Morten Heldal Haugerud 
leder 
 
c/c  
Bærum kommune 
Asker og Bærum Historielag 
Berger og Rykkinn vel 
Bærum Velforbund 


