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Berger og Rykkinn 
 

-nytt fra velforeningen din 
Vil du være med velstyret? 

Vi trenger nye 
styremedlemmer 
Berger og Rykkinn Vel er inndelt i 6 
områder med styremedlem og 
varamedlem fra hvert område. Dette gir 
god kontakt med hele velområdet. Noen 
i styret ønsker nå å tre ut.  Har du lyst å 
delta i nærmiljøarbeidet? 
 
Styret trenger nye representanter fra følgende 
områder: 
 
1. Midtre del: Områdene rundt 

Leirdueveien, Blinken, eventuelt også 
områdene ved Skuldsvei/Urds vei 

2. Vestre del: Vest for Rykkinnveien opp 
til kryss Paal Bergs vei. 

 
Styret har mellom 5 og 7 møter i året og 
behandler saker fra kommunen, andre 
foreninger, medlemmer og boliggrupper. 
Informasjonsarbeid er viktig.  Vi har god 
kontakt med nærmiljøet og med kommunens 
ansatte og politikere.  Arbeidet gir innsikt og 
medvirkningsmuligheter. Medlemmer velges 
for 2 år, varamedlemmer for 1. år.  Se også 
www.bergerogrykkinnvel.no  
 
bergrykk@online.no eller 90967676 
Ta kontakt med leder Erik Sennesvik eller ta 
en prat med andre styremedlemmer. 
Innstillingen må være klar innen utgangen av 
januar. 
  

 

Berger bo- og behandlingsenter: 

Nedleggelse, og 
hva så? 
Berger og Rykkinn Vel tok i brev til 
kommunens administrasjon og 
politikere opp forslaget om å legge ned 
«Berger sykehjem» allerede tidlig i 
november. 
Hittil har vi ikke fått noen tilbakemelding. 
 
Les mer på side 2. 
 

 
 

Leie lokaler på Grendehuset? 

Grendehuset er 
«grendehus» også 
etter 1. januar 2019 
Avtalen med Bærum kommune om 
velforeningens leieavtale er underskrevet og 
«regnskapet» gjøres opp pr 31. desember.  
Bestillinger 
De vanlige bestillingskanalene blir imidlertid 
ikke avviklet umiddelbart.  Frivilligsentralen 
arbeider i øyeblikket med nye løsninger, og vi 
vil informere om dette på facebook og 
nettsiden www.bergerogrykkinnvel.no så snart 
alt er klart. 
Følg også med på: 
 
https://rykkinn.frivilligsentral.no/ 
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Friske og aktive.  Men etter hvert endrer situasjonen seg. Og da må vi flytte ut av 
Rykkinnområdet. (Foto: Erik Sennesvik) 

 «Bli ikke gammel på Rykkinn» 
 

Bærum kommune har systematisk lagt ned tilbudet om bo- og 
behandlingssentre på Rykkinn. Nå står Berger bo- og behandlingssenter for 
tur. 
I planleggingen av utbyggingen på Rykkinn var det å kunne 
bo i samme område hele livsløpet et viktig poeng for 
Bærum kommune. 
I det lå tilbud av små og større leiligheter, rekkehus og 
eneboliger, tilrettelagte boliger, eldreboliger og sykehjem. 
Med avviklingen av Berger bo- og behandlingssenter blir 
verdifulle mål i totalplanleggingen uoppnåelig. 
Styret i Berger og Rykkinn vel har fått flere 
bekymringsmeldinger når det gjelder fremtidens 
eldreomsorg for beboere i Rykkinn-området. 
I tur og orden 
Nedleggelse av Løkka sykehjem og Rykkinn sykehjem, 
omgjøring av en rekke eldreboliger til sosialboliger og nå 
planene om nedleggelse av Berger bo- og behandlingssenter 
gjør at vi stiller spørsmål ved kommunens politikk på dette 
området. Dette er dårlig folkehelsepolitikk i et område med 
høyt aldersgjennomsnitt og 8000 til 9000 innbyggere. 
Sørgelig utvikling 
Hun er 91 og bor på Rykkinn. Hun fortalte om hvor 
vanskelig det var da hun ikke lenger kunne stelle mannen 
sin hjemme, og han måtte på sykehjem. Men hun sa; 
«Heldigvis var han på Berger, slik at hun kunne gå og 
besøke ham hver dag». 
 

«Må ta drosje» 
I en klimaklok 
kommune må det være 
uklokt å fjerne et 
eldretilbud som kan nås 
med alminnelig gange. 
I dag er en del eldre fra 
området spredt på Dønski og 
Gullhaug.  I fremtiden blir 
det også det nye Gjettum-
hjemmet. For dem som har 
bil og førerkort blir det 
kjøring.  For ektefellen, som 
ofte verken har bil eller 
førerkort, blir det nok 
sjelden besøk. 

«Ingen planer» 
I investeringsplanen heter 
det: «Det vurderes om det er 
behov for å realisere ett bo- 
og behandlingssenter i 
perioden. Det reserveres en 
ramme på 455 mill. knyttet 
til dette». 
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Farlig avfall skal ikke i restavfall 

Å jul med din 
søppelsortering  
 
Vellenes Fellesorganisasjon: 
 
Farlig avfall inneholder helse- og miljøfarlige stoffer 
som kan skade mennesker, dyr og miljø. Det skal derfor 
ikke blandes med annet søppel. Sparepærer, for 
eksempel, inneholder kvikksølv. Din kommune skal 
fortelle hvor du skal levere farlig avfall.  
 

Kanskje har du en rød boks som blir hentet to ganger i året, 
og du leverer brukte lyspærer og elektrisk avfall i butikken 
du kjøpte det. Lever avfallet i original emballasje om mulig, 
eller bruk annen tett emballasje. Skriv på hva det inneholder 
om det er for eksempel white spirit i et syltetøyglass som er 
brukt til å rense pensler med. Tom emballasje merket med 
dødningehode skal også leveres som farlig avfall. 
 
Andre huskeregler 
Medisiner utgått på dato skal leveres til apotek. Brukte 
sprøytespisser skal puttes i tom melkekartongboks og i 
restavfallet. Ribbefett skal ikke i avløpet, fordi det fryser og 
tetter rør, og blir til rottemat. Bruk isteden tørkepapir og 
kast fettet i restavfallet. Julepapir som er tynt og farget 
klarer ikke maskinene å resirkulere. Det skal i restavfallet.  
Hemmeligheten bak riktig søppelsortering er å ha en boks 
til hvert sitt bruk: Restavfall, plast, papir, glass og metall, 
matkompost, farlig avfall. (Ja, det blir mange bokser) Da 
slipper man nemlig å sortere, men legger i riktig boks med 
en gang! 
 
Les mer: www.sortere.no   Og www.erdetfarlig.no 
 

Velforeningen får «julegave» fra 
Lotteritilsynet og Norsk Tipping 
I år har Berger og Rykkinn Vel mottatt kr 52.000,- i 
tilbakebetalt merverdiavgift.  
Dette er riktignok bare 75% av det vi betalte i 
merverdiavgift.  Det høye beløpet skyldes arbeidene med 
kulturstien på Eineåsen. 
Grasrotandel 
Grasrotandelen fra Norsk Tipping nærmer seg nå kr 
10.000,- på årsbasis.  
 

Buss til 
Vøyenenga 
igjen? 
Ruter har planer om 
å gjeninnføre buss 
som knytter 
Rykkinn og 
Vøyenenga sammen. 
Planen er å la dagens rute 
215, som går via Dønski fra 
Sandvika til Kolsås bli lagt 
om til å kjøre Skuiveien via 
Vøyenenga og Økriveien til 
Kolsås. 
Ny holdeplass i Paal 
Bergs vei?   
Det er ikke planlagt å kjøre 
rundt Rykkinn.  Det skal i 
første rekke være et tilbud 
for det aktuelle området i 
forhold til Kolsåsbanen.  
Men med overgang på Økri 
eller ved Paal Bergs vei, vil 
dette likevel gi en tilfreds-
stillende betjening på tvers i 
dalføret. 
Planene virker litt usikre, så 
Bærum Velforbund har bedt 
om en forsikring om at 
tilbudet kommer. 

 
 

Utleiesykler 
Styret har gjennom Bærum 
Velforbund søkt om å 
komme med i ordningen 
med leie at el-sykler. 
Det er ikke avgjort hvilke 
vel som får delta i forsøket. 
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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 

 
 

 
 

 
 

Vi ønsker alle på Rykkinn en 
innholdsrik julehøytid 

 
Styret i 

 

Berger og Rykkinn Vel 
 

Urolig for 
institusjonsbolig 
Oppkjøp av eneboligen i 
vestre Rykkinn har 
tidligere vært tatt opp på 
prinsipielt grunnlag av 
vellet.   
Berger og Rykkinn Vel har 
fått flere bekymrings-
meldinger når det gjelder 
bruk av eiendommen og den 
potensielle fare bruken 
utgjør for naboer. 
Etter branntilløp og en brann 
i høst, begge påsatt, stilles 
det spørsmål om hvilke 
sikkerhetskrav som stilles til 
driverne. 
På bakgrunn av den 
bekymring naboene har og 
har hatt, har vellet bedt om 
en orientering når det 
gjelder Bærum kommunes 
ansvar og oppfølging. Vi har 
ikke mottatt svar ennå. 
 


