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Berger og Rykkinn 
 

-nytt fra velforeningen din 
 

Berger og Rykkinn Vel 
 

ÅÅ   RR   SS   MM   ØØ   TT   EE   
 

Tirsdag 10. mars 2020 
 

Kl. 1900 – 2130 
 

Rykkinn Grendehus 
v/Rykkinn Bibliotek 

 

Alle beboere i områdene Brennefeltet, Berger, 

Økri og Rykkinn avgrenset av områdene vest 

for Gudmundstien og Leirdueveien er hjertelig 

velkommen. 
 

Møtet er åpent for alle i området  
 

Saksliste i samsvar med vedtektene 

Saker kan tas opp direkte på møtet eller meldes på 

forhånd 
 

Servering, litt underholdning og prat blir det tid til 
 

Ny kommunestyreperiode – og hva 

med Rykkinn? 
Bærum kommune 

 

Grendehuset skal bygges om 
Orientering 

 

50-års jubileum – og så? 
  
 

Saksdokument i neste utgave av velavisen 

 
 

Saker: e.mail bergrykk@online.no,  

eller sendes vår adresse 
 

Berger og Rykkinn vel v/leder 

Postboks 74 

1334 Rykkinn 

www.bergerogrykkinnvel.no  

Org.nr. 994 866 729 

Brekkeski - utbyggingen: 

Folkemøte på 
Rykkinn skole 14. 
januar – bli med! 
 

Bærum kommune inviterer til 
informasjons- og innspills møte i 
forbindelse med utbyggings planene i 
Brekkeski- og Nordbyområdet tirsdag 14. 
januar kl. 1800.  
Kommunens plan er et nytt «Stjernebygg» for 
8 beboere på jordet nedenfor Norby gård. Et 
aktivitets-bygg inngår også i planen. Dette er 
et naturområde som Bærum kommune selv 
betegner som særs viktig for naturopplevelse 
og friluftsliv.  Les mer på side 2. 
   

 

mailto:sennes@online.no
http://www.bergerogrykkinnvel.no/
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Svar til fylkesmannen om Brekkeski 
utbyggingen: 

Folks friluftsliv og  
trivsel er viktig 
I høst stilte styret i Berger og Rykkinn vel 
en del spørsmål til fylkesmannen i Oslo 
og Viken.  Tilbakemeldingen ga ikke gode 
svar.  
At Fylkesmannens innsigelse mot bruk av 
dyrket jord ble trukket, førte til at 
kommunen endret sitt syn på hvilket 
område som skulle utbygges.  Endringen 
ble aldri kunngjort.  
Tidlig medvirkning 
Det er alvorlig at lovens krav om 
innbyggermedvirkning utfordres på denne 
måten, og vellet mener framgangsmåten 
ikke er i tråd med plan- og bygningslovens 
formålsbestemmelse, der det heter at: 

«Planlegging og vedtak skal sikre åpenhet, 
forutsigbarhet og medvirkning for alle 
berørte interesser og myndigheter. Det 
skal legges vekt på langsiktige løsninger, 
og konsekvenser for miljø og samfunn skal 
beskrives». 
Bukken og havresekken 
Dette er særlig alvorlig siden kommunen i 
dette tilfelle er både tiltakshaver og 
saksbehandler for reguleringsplanen. 
Denne dobbeltrollen svekker innbyggernes 
mulighet for innbyggermedvirkning, og 
bør ha særlig oppmerksomhet hos 
Fylkesmannen, mener velstyret. 
Stort engasjement 
Vellet har hatt en rekke henvendelser i 
saken, som handler om friarealer, jordvern 
og kommunens behov for pleieplasser.  
Du kan lese hele saken, fylkesmannens 
brev og vårt tilsvar på 
www.bergerogrykkinnvel.no 

  

Kommunen ønsker å legge til rette for en god løsning 
Fra kommunens side er det ønske om å få innspill som kan gi en best mulig løsning for alle.  
Det ble understreket av kommunaldirektør for pleie og omsorg, Morten Svarverud i møtet 
før jul.  
  

 
Illustrasjon av det nye stjernebygget som Bærum kommune vil bygge på jordet ved Brekkeski. 
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Mer industri på Isi: 

Steinknusing og farlig 
avfall? 
Franzefoss Gjenvinning ønsker utvidet mulighet til 
sortering, mellomlagring og behandling av farlig avfall på 
Isi Miljøpark. 
Fylkesmannen anslår en økning på 80 lastebiler inn i området 
hver dag.  Det vil gi økt støybelastning, sier fylkesmannen. 
Men her finner vi uberørte naturområder som skjermer for 
tilleggsaktiviteter som er blitt lagt til Isi Miljøpark.  Nå kan det bli 
mer støy og lukt fra Isi 

Innfallsport til turområder 
Berger og Rykkinn Vel går mot at det nok en gang tas en bit av 
naturområdene under Eineåsen. Områdene fra Tandberg-
jordene inn mot Kjaglidalen er et viktig frilufts- og naturområde 
for Rykkinn. «Med tett arealutnyttelse i boligsonen, er adkomst 
til friarealer i nord og nordvest viktig.  Adkomsten til disse 
områdene skjer uten bruk av bil og ligger på høydekoter som 
gjør området tilgjengelig for de fleste uavhengig av alder og 
førlighet», sier vellet i sin uttalelse. 

Industri og naturreservat hånd i hånd? 
I områder som grenser mot Isi Miljøpark ligger naturreservatene 
Enli, Isi, Kjaglidalen og landskapsvernområdet Djupdalen.  
Gjennom området går gamle veifar, stier og veier som gjør det 
mulig å ta seg inn i området for de fleste. Berger og Rykkinn vel 
mener at industrialiseringen av områdene ved Isi Miljøpark 
allerede har gått for langt, og går sterk mot ytterligere 
utvidelser.  «Vi ber derfor fylkesmannen avvise søknaden», 
konkluderer velstyret. 
 

 
Fremdeles er det uberørt natur å finne i området ovenfor Isi.  
Men hvor lenge varer det? (Foto: Erik Sennesvik) 

 

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 

 

Aluminiums 

foliert plast 
Dette er restavfall 
Det klargjør Bærum 
kommune når vi tar kontakt 
med dem.  En del 
kaffeposer, potetchipsposer 
og påleggsemballasje 
benytter slike pakninger.  
Inntil videre skal dette 
sorteres som restavfall. 
Men, om det skulle komme 
noen poser i plastdunken, 
så går det bra, sier vår 
kontaktperson.

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 

 
 

Lyst til å ta et tak for 
Rykkinn? 
Vi nærmer oss årsmøtet. Alle 
varamedlemmer er på valg som 
vanlig.  Det er også leder. 
Noen i styret kan nå tenke seg avløsning.  Har 
du lyst – eller kjenner du noen som burde 
kontaktes? 
Styremøter 
Vi har 7 til 8 styremøter i året.  Vi behandler 
saker som er viktig for utviklingen på Rykkinn.  
Kommunen har mange saker til høring i løpet 
av året, og tiltak og begrunnelse er viktig når 
våre politikere skal beslutte.  Vi må sørge for 
at Rykkinn høres. 
Medvirkning på utviklingen  
Dette gir innbyggermedvirkning og muligheter 
for nye kontakter og ny innsikt. 
Berger og Rykkinn Vel er også støttespiller for 
andre lag og foreninger på Rykkinn.  
Nettverket er stort.  Godt samarbeide med 
velforeninger i Bærum vest er spennende når 

vi har saker som gjelder et større område enn 
Rykkinn.  
Vi har holdt fast på «avisen».  Den bringes ut 
av styremedlemmene 6 – 7 ganger i året. 
   
Send en melding til bergrykk@online.no eller 
ta kontakt med styremedlem i området ditt.  

 

 
 

Vi ønsker alle 

et godt nytt år 

Styret i Berger og Rykkinn 

Vel

 

 

 

 

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

