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Berger og Rykkinn 
 

-nytt fra velforeningen din 
Bibliotekene fornyer seg i vest 

Sandvika åpnet og 
Rykkinn er i 
sluttspurten 
Sandvika Bibliotek åpnet i nye lokaler 
ved Jernbanestasjonen først i juni.  
Rykkinn er litt forsinket, men regner 
fremdeles med åpning i slutten av 
august. Les mer på side 3. 
 

 
Bærum bibliotek i Sandvika blir viktigste 
kontaktpunkt for blesehungrige Rykkinn-
beboere denne sommeren. Foto: ES 

Det begynner å bli ferdig på biblioteket på 
Rykkinn.  Litt forsinkelser i leveransene fører 
til at åpningstidspunktet ikke er satt. Foto: ES     
 

Norges beste turrunde? 
Kultursti Eineåsen 
Kultur- og turstien over Eineåsen, som 
ble åpnet sommeren 2017, er blant de 
foreslåtte turstiene til fylkeskon-
kurransen som beste turløype 2017. 
 
Kåringen vil foregå via avstemningsportal der 
du finner alle rutene som er med i 
konkurransen. Vi legger ut nærmere 
opplysninger på nettsiden og Facebook så snart 
portalen er klar.  I tillegg er det en fagjury som 
gir ruta poeng etter kvaliteter.  Ruten deltar 
også i en landsomfattende konkurranse. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

Husket du 
kontingent 2018 

Forfall 5. juni  
Finner du ikke kontingentbrevet, kan du 

betale til nedenfor stående 
kontonummer og angi navn og adresse. 

 
 

Beboere i boligsameier og 
huseierforeninger med kollektivt 

medlemskap betaler samlet.  Faktura til 
dem sendes i august 

  
Konto nr 

9235.29.94695 
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Offisiell åpning av Frivilligsentralen på Rykkinn 

«Viktig tilskudd til frivillig 
arbeid på Rykkinn», sa 
ordfører Lisbeth Hammer 
Krog under åpningen 
 

God stemning blant de fremmøtte 9. juni, som 
ble en merkedag for Frivilligsentralen på 
Rykkinn. Underholdning og mange inspirerende 
innslag.  Men publikum kunne vært større. 
Dette vil bli et nyttig tiltak for mange etter 
hvert. 
 
Nå er den i gang etter høytidelig «snoråpning» av ordfører 
og leder for frivilligsentralen, Haimi Mahari. 
 

 
 Fotos: ES 

   

Sandvika 
bibliotek 

Åpningstider 
 

Åpningstider fra 25. juni til 
4. august: 

Mandag – torsdag 10-18 
Fredag 10-15 
Lørdag 10-15 

 
 
 

RRyykkkkiinnnn  
GGrreennddeehhuuss  

 
Trenger du lokaler til 

møter, konferanser, fest 
eller jubileer kan du finne 

løsningen i 
Rykkinn Grendehus 

Avtale om utleie skjer ved 
bestilling via E-post    
bergrykk@online.no 

eller på: 
Bestillingstelefon: 

 977 80 423 
 
 
 

GGrraassrroottaannddeell  
til styrket velarbeid. 

 
  Grasrotandelen er en 

ordning som gjør det mulig 
for spillere hos Norsk 

Tipping å gi 5 prosent av 
spillinnsatsen direkte til et 

lag eller en forening. 

 
 

Sjekk 
velforeningen på 

facebook.com 
Berger og Rykkinn Vel 

og 
www.bergerogrykkinnvel.no 
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Bærum kommune: Fysisk aktivitet og friluftsliv: 

God plan – men ubalansert 
Bærum kommune legger fram plan om «Fysisk 
aktivitet, idrett og friluftsliv» fram til 2021. Det blir mye 
idrett og lite friluftsliv.  Planen setter fokus på viktige 
forhold der du bor - folkehelse, fysisk aktivitet, idrett og 
friluftsliv og det er blant annet foreslått visjon, mål og 
tiltak for kommunens engasjement i planperioden.  
 
I uttalelsen fra Berger og Rykkinn Vel påpekes det at særlig 
idretten har kompetanseorganer og -personer i hele stillinger som 
kan gi innspill og fremme konkrete planer – og ikke minst følge 
opp planprosessen i kommunen gjennom løpende dialog og 
møter. Nærmiljøforeninger og foreninger innen uorganisert 
friluftsliv, som velforeninger, mangler slike arbeidsmuligheter, 
og er avhengig av at kommunens administrasjon følger opp 
innspill og ideer. 
 
Må gjøre det enklere for velforeninger 
Styret mener den foreliggende planen i for stor grad er preget av 
disse ulikheter hos søkere og forslagsstillere.  Det foreslås at det 
settes av en større pott til årlig fordeling til mindre prosjekter.  
Dette vil kunne tilgodese foreninger som må ha kortere plan-
leggingshorisont og mangler faglige ressurser til 
langtidsplanlegging. 
 
Dette må inn på listen 
Velstyret har følgende endringsforslag til den fremlagte planen: 
 
1. Bergersletta/Tuftepark.  I forbindelse med rehabiliteringen av 

dette sentrale friområdet midt i Rykkinn-feltet, ble det fra 
kommunens side lagt inn i planen anlegg av en Tufte-park. 
Det eneste som er kommet på plass er en stor huske.  Vi 
foreslår at det legges inn midler til en Tufte-park i dette 
området. 

 
2. Angerstveien/turvei.  Berger og Rykkinn Vel har hatt dette 

oppe med kommunen ved flere anledninger.  Dette anlegget 
er lagt inn i langtidsdelen av planen.  Vi foreslår at den tas 
med i planperioden for realisering. 

 
3. Gang/sykkelveier i Rykkinnområdet: Rykkinnområdet er 

spesielt tilrettelagt for myke trafikanter og for å bruke lokale 
friområder for friluftsaktiviteter.  Vedlikehold og 
rehabilitering er viktig etter 50 års bruk er viktig.  
Vintervedlikehold er viktig for å oppnå gode resultater i 
forhold til bruk og bred folkehelse.  Vi ber om at det settes av 
midler til dette i planperioden.  Blant anlegg som er viktig, er 
bedre sykkeladkomst fra boligfeltet mot Kolsåsbanen. 

 
4. Bryn/turvei: Vi er usikker på hva som ligger i dette tiltaket 
 
Styret i Berger og Rykkinn Vel mener for øvrig det 
foreliggende høringsdokumentet angir en god målsetting for 
de utfordringene Bærum har for å styrke fysisk aktivitet.  
 

Nye åpnings-
tider for 
Rykkinn 
Bibliotek 
Når biblioteket åpner i 
slutten av august blir det 
nye og hyggelige 
åpningstider. 
Mandag til torsdag blir det 
åpent fra 1000 til 1900, 
fredag 1000 til 1600 og 
lørdag 1000 til 1500. Den 
offisielle åpningen blir 
antakelig lagt til en dag i 
begynnelsen av september. 
 

Kolsåsbanen 
til Rykkinn 
Styret drøftet i siste 
møte spørsmålet om for-
lengelse av Kolsåsbanen.  
Budstikkas artikler om for-
lengelse av Kolsåsbanen i 
mai, skapte debatt og syns-
punkter i forhold til frem-
tidig kollektivløsning. 
Bærums Verk Vel 
Bærums Verk Vel vil ha 
bane dit.  Trafikkforholdene 
i dalen er uholdbare, også 
for bussene.  I et fellesmøte 
med Lommedalen, Bærums 
Verk og Berger og Rykkinn 
vel, ble det enighet om 
samarbeide.  Også Skui Vel 
er opptatt av forbindelsen til 
Kolsåsbanen.  
Styret inviterer til 
fellesmøte 
Styret i Berger og Rykkinn 
Vel inviterer derfor til et 
fellesmøte i til høsten.  
Ja til forlengelse som en 
god løsning for alle 
Styret ønsker å understreke 
at de er for baneforlengelse.  
Foreliggende planer gjør at 
dette politisk ligger langt 
fram i tid. 
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Styret og områdeinndelingen av vellet 2018/2019 
Rode Representant Verv Adresse Telefon  Områdebeskrivelse 
 
 1 Margit Nielsen Styremedl..  Østbrenne 1  41251120    Brenneområdet 
  Are Søndenaa Varamedl. Angerstv. 30B  92081235    Brenneområdet 
 
 2 Gro Kjersti Tveten Styremedl.  Blinken 3 0  97594169    Innen Økriv./Leirduev/   
  Svein Ola Hope Varamedl.  Skulds vei 7  91535056 /Bergerst./Rykkinnveien 
 
 3 Siw Helene Myhrer Styremedl Skoguls vei 16  90679153   Innen Rykkinnv./Bergerst. 
  Fernando Millan Varamedl. Einebærst. 9  98 627451  /friområdet/Berger skole 
 
 4 Britta Zeiner Styremedl. Østenga 36  67134061 Innen Rykkinnv./friområdet 
  Karen Skeie Fors Varamedl. Østenga 3  48250986  /opp til Paal Bergsvei 
 
 5 Erik Sennesvik Leder Heggebærs. 37 90967676 Heggebærst./Labratan/Gud- 
  Vibeke Sælen Varamedl. Jordbærstien 5      97588865  mundstien/opp mot Paal   

      Bergsvei 
 6 Odd Bjarne Olander Styremdl. Gml.Ryk.v 34  90742283 Utsiden av Rykkinnveien og 
  Halfdan Prøsch Varamedl. Rykkinnv. 46   41547264    Paal Bergsv. 
 
 

Ved å betale årskontingenten blir du registrert som medlem og er med å støtte velforeningens arbeide. 
Er det noe du ønsker at vi skal ta opp – så ring det styremedlem som representerer ditt område eller skriv til oss 

bergrykk@online.no 
Postboks 74 – 1334  RYKKINN 
Kontonummer 9235.29.94695 

Organisasjonsnummer  
www.bergerogrykkinnvel.no 

Personvernerklæring fra 
Berger og Rykkinn Vel 

 
 
Snart trer en ny EU-lov i kraft, og vi 
ønsker i den forbindelse å informere 
medlemmene om at vi har lagret 
kontaktopplysninger som følger 
eiendommene. Disse inneholder kun de 
opplysninger som du selv har oppgitt ved 
innmelding, og/eller hentes fra offentlige 
registre knyttet til eiendommen. 
 
Informasjonen som sendes fra oss vil kun 
gjelde relevant informasjon for deg som 
medlem og du vil ikke motta tilbud om 
andre tjenester eller lignende. Vi har ikke 
registrert epostadresser. 
 
Du kan når som helst be om at vi fjerner 
deg fra registrert. Merk at for at vi skal 
kunne gi nødvendig informasjon og service 
har vi behov for at vellet har registrert hver 
enkelt bolig i velområdet. 
 

GDPR – Personvernregler 
 
Styret har gjennomgått velforeningens 
håndtering av medlemsdata på grunnlag 
av behandlingsgrunnlaget «Berettiget 
interesse» i regelverket. 
For å behandle personopplysninger, må man ha 
et lovlig grunnlag. Det kan for eksempel være 
gyldig samtykke. Man kan også behandle 
personopplysninger dersom det foreligger 
«berettiget interesse» ut fra virksomhetens 
formål. Velforeningen er stiftet av medlemmer 
i velområdet.  Medlemskapet er til gjensidig 
nytte for medlemmet og velforeningen.  
Innmelding og innbetaling av kontingent 
bekrefter medlemskapet. 
 

God sommer 
 

hilsen styret i 
 

Berger og Rykkinn Vel 
 

 


