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Berger og Rykkinn 
 

-nytt fra velforeningen din 

 
 

Les mer om fest og hygge i 

jubileumsuken på side 2 
 

Detaljert program sendes ut sammen med velavisen. Det 

skjer noe hver dag i uken før Sankthans. Følg med på 

www.rykkinn.frivilligsentral.no,  

www.bergerogrykkinnvel.no og facebook.com  
  

Bærum kommune vil bygge 

på friområdene, vi sier nei! 
 

Det er lagt fram detaljplaner for å bebygge 

friområdene nedenfor Nordby gård.  «Alle» 

instanser går mot dette.   
Berger og Rykkinn Vel mener forslag til detaljregulering 

utfordrer viktig prinsipper i kommuneplanen og ødelegger 

kvaliteter for friluftsopplevelsen for de mange tusen som 

bor på Rykkinn. Berger og Rykkinn Vel stiller seg bak 

merknadene fra fagavdelingen internt i kommunen, som 

peker på flere ulemper, og vi går mot planen slik den 

foreligger. 
 

Les hele uttalelsen på vellets nettside.  Mer om saken på 

side 3. 

Fotoutstilling  

i foajeen ved 

Grendehuset – 

Rykkinn før 

og nå 
Berger og Rykkinn Vel 

har sørget for at minnene 

fra gamle Rykkinn, 

utbyggingsperioden og 

nye Rykkinn er å finne på 

veggen i «grendehus-

foajeen.   

Åpner mandag 17. juni 

kl. 1100. 
 

 

http://www.rykkinn.frivilligsentral.no/
http://www.bergerogrykkinnvel.no/
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Delta hele uken – det er lenge til neste 

gang, her er godbitene de første dagene: 

  

Hele programmet finner du sammen med velavisen.  Her er noe for enhver smak.  Under 

kveldsarrangementene på Rykkinn Grendehus står Værtshuset for stedets pub

.   
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Nei til kommunens utbyggingsplaner langs 

Busoppveien og Brekke: 

Friområde innlemmet i 

byggesone på overtid! 
Da endring av arealplanen lå ute til høring i 2018, gikk 

velforeningen mot utbygging i området.  Dersom det 

måtte gjøres et valg pekte vi på en mulig utbygging 

langs Busoppveien ved Nordby, kommunens alternativ 

1. Nå foreslås det at utbyggingen skal omfatte store 

deler av friområdet fra Brekke opp mot Nordby gård. 

Fylkesmannen hadde innsigelser mot kommunens plan og 

gikk inn for samme alternativ som velforeningen.  Men i 

etterkant har kommunen og fylkesmannen «snakket 

sammen».  Bare man flytter matjorden, så er Fylkesmannen 

fornøyd! Ingen passer på verdien som friområdet. Dette vil 

bli oppdelt av bygningsmasse og tilførselsveier og miste sitt 

preg som kulturlandskap og naturopplevelse. Det er også 

åpnet for ytterligere utbygging. 

Etter det vi forstår, vil forslaget antakelig ikke bli behandlet 

før etter kommunevalget.  I mellomtiden må alle gode 

krefter settes inn på å bevare et av de få, allment 

tilgjengelige friområdene på Rykkinn som fremdeles har sitt 

opprinnelige preg. 

Følges opp i sommer 

Arkitektfirmaet som har utarbeidet planen gikk ikke inn for 

konsekvensutredning og vil nå utarbeide et endelig forslag 

som oversendes til kommunen. Følg med på vår nettside 

www.bergerogrykkinnvel.no  
 

 

Stiplet område foreslås utbygget.  I tillegg planlegges det å ta i 

bruk «stjernebygget og knytte dette og nåværende institusjoner 

sammen med tilførselsveier. 

 

Har du husket 
 

KONTINGENT 

2019? 
  

Kontingentvarsel er 

sendt ut, men bruk 

gjerne vanlig overførsel 

og merk med adressen 
 

Beboere i boligsameier og 

huseierforeninger med kollektivt 

medlemskap blir fakturert 

samlet og skal ikke betale 

enkeltvis 
  

Konto nr 

9235.29.94695 

 

Sjekk velforeningen på 

facebook.com  

Berger og Rykkinn Vel 

og 
www.bergerogrykkinnvel.no 

  
 

Rykkinn 

bibliotek 
Mandag: kl. 10.00 -19.00 

Tirsdag:  kl. 10.00 -16.00 

Onsdag: kl. 10.00 -19.00 

Torsdag: kl. 10.00 -19.00 

 Fredag:   kl. 10.00 -16.00 

Lørdag:  kl. 10.00 -15.00 
 

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 telefon til 

bestillingsansvarlig på m.nr 

977 80 423 

http://www.bergerogrykkinnvel.no/
http://www.bergerogrykkinnvel.no/
mailto:grendeh@online.no
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Styret og områdeinndelingen av vellet 2019/2020 
Rode Representant Verv Adresse Telefon  Områdebeskrivelse 

 

 1 Margit Nielsen Styremedl..  Østbrenne 1  41251120    Brenneområdet 

  Are Søndenaa Varamedl. Angerstv. 30B  92081235    Brenneområdet 

 

 2 Øyvind Jordheim Styremedl.  Blinken 8  91382126  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  98627451  /friområdet/Berger skole 

 

 4 Britta Zeiner Styremedl. Østenga 36  9053 875 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 Iren Meli Lundby Styremdl. Brekketunet 17 95760896 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 

www.bergerogrykkinnvel.no 
 

Reguleringsplan for 

Olaf Brynsvei 12 
Den gamle telefonsentralen står 

for fall og skal erstattes med 

konsentrert småhusbebyggelse. 
 

Varsel om oppstart av regulering var sendt 

ut i 2017, og både vellet og naboer hadde 

merknader til forslaget. Planforslaget viser 

12 rekkehusenheter i hovedsak 2 etasjer 

lokalisert rundt et felles tun med lekeplass. 

Bebyggelsen mot nord har en tredje etasje 

med innfelt takterrasse for støyskjerming 

mot Økriveien.  Kommunens vedtak 

innebærer at det om mulig skal legges en 

gangvei mot Økriveien og bussholde-

plassen.  Her må det i tilfelle komme en ny 

fotgjengerovergang. 

 

Naboer som har kommentarer sender disse 

direkte til kommunen, gjerne med kopi til 

vellet. Fristen for å komme med merknader 

er 14. august. 
 

 

Stolpejakten 2019 
Stolpejakten 2019 skal etter planen være 

klar til jubileumsuken. 
 

Berger og Rykkinn Vel har inngått avtale med 

foreningen Stolpejakten, og Mannskapet på 

Rykkinn sørger for at stolpene er på plass.  

I skrivende stund har vi ikke nærmere 

opplysninger, men de kommer.  Følg med på 

www.bergerogrykkinnvel.no  

 

Styret ønsker 

alle 

en riktig god sommer 

 

mailto:bergrykk@online.no
http://www.bergerogrykkinnvel.no/
http://www.bergerogrykkinnvel.no/

