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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 
Ved siden av Rykkinn Bibliotek i 

Rykkinn Senter 
 

Møtet er åpent for alle i velområdet – vel møtt 
 

Saksliste i samsvar med vedtektene 

Saker kan tas opp direkte på møtet eller meldes på forhånd. Bare saker 

som er innsendt på forhånd kan behandles 
 

Servering og prat blir det tid til 
 

«Omstilling 2024, hva betyr det?»  

Varaordfører Siw Wikan 

 

Rykkinn var 50 år – og hva nå?  

«Pådriv Rykkinn» 

 

Rykkinn Frivilligsentral – Hva skjer? 

Daglig leder Elisabeth Eide 
 

Saksdokument i denne avisutgaven 

Saker som ønskes tatt opp: e.post bergrykk@online.no,  

eller sendes vår adresse 
 

Berger og Rykkinn vel v/leder 

Postboks 74 

1334 Rykkinn 

 

www.bergerogrykkinnvel.no  
www.facebook.com 

Org.nr. 994 866 729 

 

 

Årsmøtet 2020: 

Det blir 

forandringer 

i Bærum! 
Men forandringer kan 

også bli forbedringer? 

Varaordfører Siw 

Wikan vil snakke om 

omstilling fram mot 

2024. 
 

 
Siw Wikan ble valgt inn i 

kommunestyret første gang i 

2007 og har sittet i 

Formannskapet siden 2011. 

Hun har i tillegg vært leder 

for Hovedutvalg bistand og 

omsorg i perioden 2011-

2015, og leder av Eier-

utvalget i perioden 2015-

2019. Hun ble valgt til 

varaordfører høsten 2029. 

«Pådriv 

Rykkinn!» 
Rykkinn 50 år – og hva 

nå? Noen har tenkt.  

Hvordan beholde 

entusiasmen vi opplevde 

i jubileumsåret? 

 

mailto:sennes@online.no
http://www.bergerogrykkinnvel.no/
http://www.facebook.com/
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Årsmøtet 2020: 

Frivilligheten blomstrer - og 

Rykkinn Frivilligsentral 

har vært et godt tilskudd 
 

I 2019 var Frivilligsentralens innsats i første 

rekke knyttet til det store jubileumsprosjektet. 

Men det skjedde mye mer.  Og planene for i år 

får du vite mer om på årsmøtet. 
 

«Vil du bruke litt av din tid sammen med andre? Vil du treffe nye 

mennesker? Vil du være med å sette dine og andres idéer ut i 

livet? Frivilligsentralen er kort sagt en møteplass som formidler 

kontakt mellom mennesker i lokalmiljøet - noen trenger hjelp og 

andre ønsker å hjelpe. 

Frivilligsentralen er et sted hvor gleden over å bruke deg selv er 

den betalingen du får. Det er kun fantasien som setter grenser for 

hva som kan gjøres.» 

Men Frivilligsentralen kan også være en god støttespiller for 

andre frivillige lag og foreninger på Rykkinn: Kan vi samarbeide 

med noen?  Hvor kan vi søke midler til prosjektet? 

Nettside og facebook  
Elisabeth Eide leder nå sentralen og vil fortelle mer om 

aktiviteten i årsmøtet. 

Følg med på det som skje på https://rykkinn.frivilligsentral.no/  

Årsmøte for Frivilligsentralen 19. mars i Grendehuset 
Frivilligsentralen er organisert som en frivillig forening, men får 

tilskudd til driften fra kommunen.  Mer omfattende prosjekter må 

finansieres ved at en søker kommunen eller andre om midler.  

Dette kan være Sparebankstiftelsen, fylkeskommunen og andre.   

 

 
Elisabeth Eide med Rykkinns historie i bakgrunnen. (Foto: Erik 

Sennesvik) 

Snart er det vår: 

Miljøvennlige 

nabolag 
 

Velforeninger, 

borettslag, sameier 

og huseierlag.  
 

Felles for de fleste er at de 

har kommet sammen med et 

ønske om å skape 

velorganiserte, trivelige, 

trygge og sosiale bo- og 

nærmiljøer.  Her kommer 

det forslag til tiltak som har 

god virkning for miljøet. 

 

 
 
Vellenes Fellesorganisasjon 

har i høst inngått et 

samarbeid med Naturvern-

forbundet der målet å spre 

kunnskap om miljøvennlige 

prosjekter og aktiviteter som 

overlapper med vel-

foreningenes interesse-

områder, samt tilrettelegge 

for økt samarbeid mellom 

lokale velforeninger og 

lokallag i Naturvern-

forbundet. 

Eget hefte 

I denne guiden får du gode 

ideer til et mer miljøvennlig 

nabolag. 

 

Heftet ligger til utdeling 

under årsmøtet 2020. 

 

Klar for våren? 

 

https://rykkinn.frivilligsentral.no/
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Rykkinnparaplyen 
 

 
«Sammen for Rykkinn».  Ildsjel og «veldig» aktiv i Rykkinn Frivilligsentral, Ragnhild Oma, 

har tegnet opp «Rykkinn-paraplyen».  Mange områder, mange lag og foreninger under 

paraplyen.  Men den er ikke ferdig.  Her er det flere som skal med.  

(Foto: Erik Sennesvik) 
 



2/2020 Februar 2020 – 19. årgang    Ansv. Erik Sennesvik 

  

 

4 

Ruter: Ikke lenger 

korrespondanse på 

Kolsås 
Fra sommeren 2020 vil Rykkinnbussen få 10 

minutters-avganger begge veier.  Kolsåsbanen 

vil fremdeles ha 15-minuttersavganger. 
Reise via Kolsåsbanen må med andre ord planlegges nøye om du 

ikke skal få ventetid på Kolsås. Muligens vil ventetiden kunne 

kortes litt ned ved å bruke E160, men rutetider for ekspressen er 

ikke tilgjengelig. 

Ingen direkte kobling 
Robert Fjelltun, som er områdeleder for Ruter vest, sier: «Kolsås-

banen vil fortsatt ha 15-minutters-avganger. Det er ikke plass til 

flere avganger i fellestunnelen pr nå, og det er dessuten en 

utfordring med tilgjengelige vogner. Siden busslinjene vil ha 10 

min. frekvens, og toget 15 min. frekvens vil disse ikke kobles 

direkte mot banen.» 

 

 
Områdeleder Ruter vest, Robert Fjelltun (Foto: Erik Sennesvik) 

 

Ny busslinje via Økri 
Dagens busslinje 215 fra Sandvika via Rud til Kolsås, deles slik 

at annenhver avgang går via Vøyenenga, Nybrua og Økriveien.  

Vi har stilt spørsmål om hvor holdeplassene i Økriveien blir 

anlagt. På vei fra Kolsås kan selvsagt Rykkinnbussens 

holdeplasser benyttes, i tillegg til busslomme like forbi krysset 

med Rykkinnveien.  På vei til Kolsåsbanen er det i dag kun 

busslomme ved kryss 

Rykkinnveien.  Mange i 

Brennefeltet, på nedsiden av 

Økriveien – og som synes 

kjøringen rundt Rykkinn er 

bortkastet tid, ville sette pris 

på busslomme ved 

bensinstasjonen og i kryss 

med Paal Bergs vei. 

Ikke avklart 
Til det svarer Fjelltun: «Når 

det gjelder nye holdeplasser 

for 215A, så er det ikke helt 

avklart hvor disse skal ligge. 

Man vi har foreløpig hatt 

fokus på å oppgradere 

holdeplassene for de nye 

leddbussene, og så vil vi 

jobbe videre med holde-

plassene bl.a. i Økriveien 

når dette er på plass.»  

Har merket seg ønskene 
Han fortsetter: «Vi vil ta 

med innspillene fra vellet 

når vi vurderer de nye 

holdeplassene». 
 

8. mars på 

Grendehuset 
kl. 1800 til 2000 

Appeller, innslag og 

underholdning. Ta med litt 

mat til felles festbuffet og 

egen drikke. Biblioteket, 

Internasjonalt Kvinneforum, 

Rykkinn frivilligsentral og 

Rykkinns seniorkvinner 

inviterer. 
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Ombygging av 

Grendehuset starter 

i april 
Den planlagte moderniseringen og ombyggingen 

av Grendehuset starter i april.  Vi regner med at 

det kan åpnes for utleie i september. 
Det er Bærum kommune som er byggherre, men løsningene 

skjer i nær kontakt med Grendehuset og Frivilligsentralen. I 

skrivende øyeblikk er planene til drøfting og tilpasning.  

Nytt ventilasjonsanlegg krever sin plass samtidig som det 

skal gjøres plass til nytt kontor for Rykkinn Frivilligsentral 
 

En av skissene som er utarbeidet.  Allerede har det skjedd 

endringer.  Det viktige er imidlertid at Grendehuset skal være 

forsamlingshus for alle på Rykkinn.  Storsalen beholdes derfor 

som den er. (Skisse: Bærum kommune) 

 

Nye møteromsmøbler 

Rykkinn Frivilligsentral har fått innvilget støtte til å 

modernisere og skifte ut møteroms møbler og en del 

kjøkkeninnredning. Selve prosjektet finansieres blant annet 

av den millionen som Grendehuset kunne overføre 

kommunen våren 2019. 

Årsmøte i Sammenslutningen Rykkinn Grendehus 

Styret avholdt møte 5. februar og kunne konstatere at 

administrative rutiner fungerer og at økonomien totalt sett 

er tilfredsstillende.  Utleieinntektene i 2019 var de høyeste 

en har hatt i den perioden Grendehuset har vært drevet på 

frivillig grunnlag.  

 

 

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 

 

Graving i Paal 

Bergs vei 
Ny vannledning skal  

på plass. 
Vi har mottatt melding om 

at vannledningen fra 

Gommerud gård fram til 

krysset Paal Bergs 

vei/Rykkinnveien skal 

fornyes.  Det må ses i 

sammenheng med ny 

vannledning fra Brekkeski 

til Isi.  Mer om dette blir 

lagt ut på 

www.bergerogrykkinnvel.no 

http://www.bergerogrykkinnvel.no/
mailto:grendeh@online.no
http://www.bergerogrykkinnvel.no/
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Utbygging på jordet ved 

Brekkeski er et feiltrinn 
Folkemøtet på Rykkinn skole i januar ga 

administrasjonen "pes" når det gjelder å finne mer 

egnet sted for de nye boligene. Vellet mener det handler 

om hvor utbyggingen skal skje. Og må den ligge på 

Rykkinn, bør den ligge oppe ved Nordby gård. Les mer 

på www.bergerogrykkinnvel.no 

Morten Svarverud, kommunaldirektør for helse og omsorg 

innledet møtet ved å peke på økt behov for omsorgsboliger.  

Kommunens ansvar på dette området er stort, og det vil 

komme flere slike boligkomplekser rundt om i Bærum. 

Målgruppe er unge voksne med stort behov for daglig 

oppfølging og høy bemanning. 

Naturgrunnlaget for artsmangfoldet forsvinner 

Blant de mange som hadde ordet under debatten, var 

professor Per O. Seglen. Han vet mer om hva voksterplasser 

og naturlige områder for 

insekter, dyr og fugler. Vi 

inviterte derfor Seglen til 

å utdype sine synspunkter. 

Og mange delte Seglens 

bekymringer for en bit for 

bit nedbygging: "Tror 

ikke alle i kommunen 

tenker over hvilket 

naturmiljø vi har på 

vestsiden av Rykkinn, der 

de varmekjære artene 

vokser og følgelig dyr og 

insekter trives ekstra godt. 

At vi har et turmiljø rett 

utenfor stuedøren er en 

stor helsegevinst for hele 

Rykkinns befolkning  
 

 
 

Ødeleggelse av globalt 
biologisk mangfold skjer 
lokalt   
I skyggen av den kommende klima-katastrofen er en annen global 

katastrofe allerede i full utvikling. Professor Per O. Seglen ga oss 

et tankevekkende innspill under folkemøtet på Rykkinn skole om 

Brekkeski-utbyggingen i januar.  Vi ba ham om å utdype sine 

refleksjoner:  
 

Per O. Seglen: 
 

Fjorårets rapport fra FNs naturpanel slo fast 

at over halvparten av jordas naturlige 

økosystemer er blitt ødelagt av mennesker de 

siste femti årene, og det er anslått at rundt én 

million arter av planter og dyr vil være 

utryddet i løpet av 10-20 år. 

 

Denne økokatastrofen utspiller seg også i 

Bærum. Den vakre lakrismjelt-blåvingen, 

som for seksti år siden var en av de vanligste 

sommerfuglene på Ostøya i Vestfjorden, 

anses nå for utdødd der, og er dermed også 

forsvunnet fra Norge. Men det er viktig å ha 

nok golfbaner, ikke sant? 

 

Hva er det som gjør at arter dør ut? Årsaken 

er den samme i Bærum som i resten av 

verden: en gradvis reduksjon av artenes 

leveområder gjennom nedbygging og 

bruksendringer. Bærums gunstige klima og 

varierte natur har gitt grunnlag for ett av vårt 

lands rikeste biologiske mangfold. Dette er 

imidlertid er nå sterkt truet, hovedsakelig av 

boligbygging i et omfang langt utover det 

Bærumsboerne har behov for. Med økningen 
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i antall boliger og den påfølgende 

innflyttingen av nye innbyggere trengs det 

også nye skoler, idrettsanlegg, helse- og 

pleieinstitusjoner, omsorgsboliger, veier, 

sykkelstier og andre "gode" formål.  

 

Slike blir alltid gitt førsteprioritet av 

kommunens administrasjon og politikere, 

ofte på bekostning av natur og 

landbruksjord. Og når kommunen skyver de 

aller svakeste blant oss foran seg, som på 

Brekkeski, er det klart at umælende planter 

 

 Per O. Seglen (Foto: Privat) 

 

og dyr må vike. Mennesker er viktigere enn 

natur, ikke sant? 

       

Den største artsrikdommen i Bærum er 

knyttet til kulturlandskap og edelløvskoger, 

og da spesielt til de lysåpne randsonene 

mellom dyrket mark og skogholt.  

 

Frogner-Tandberg-Isi-kulturlandskapet i vårt 

nærområde har f.eks. vist seg å romme rundt 

800 forskjellige sommerfugler, hvorav et 

femtitall er oppført på den nasjonale rødlista 

over svært sjeldne og utrydningstruede arter. 

Det er også funnet andre rødlistede insekter, 

krypdyr (slettsnok), amfibier (stor og liten 

salamander) og fugler (åkerrikse). Mange av 

artene har sin nordgrense hos oss, trolig fordi 

"varmeovn"-effekten fra de nakne, 

soleksponerte bergveggene i Einåsen gir et 

gunstig lokalklima. 

   

Sommerfugler og mange andre insekter har 

kompliserte livskrav: Larvene kan ofte bare 

leve på én bestemt næringsplante, og noen 

larver er også avhengige av å kunne 

forpuppe seg i beskyttede huler hos bestemte 

(til dels sjeldne) arter av jordmaur, som 

mottar et sukkerholdig larve-sekret som 

husleie. De voksne sommerfuglene, enten de 

kommer fra skogen eller bor i de åpne 

landskapene, ernærer seg hovedsakelig av 

nektar, som de kan finne i kulturlandskapets 

blomsterenger eller langs frodige veikanter. 

 

For planters vedkommende er jordsmonnets 

beskaffenhet, mineralkvalitet og mangfold 

av mikroorganismer av vesentlig betydning.  

Det er som regel bare et lite antall små og 

spredte levesteder som oppfyller alle 

kravene, selv i et stort kulturlandskap. Hvis 

noen av de små, lokale bestandene bukker 

under pga. sykdom, en hard vinter, eller fordi 

individene blir spist, har selve arten mulighet 

for å komme tilbake seinere gjennom 

innvandring fra andre, overlevende 

bestander.  

 

Hvis derimot lokaliteter ødelegges, ved 

graving eller nedbygging, reduseres 

sannsynligheten for at arten skal overleve i 

området. Et ødelagt levested, med sin 

økologiske kompleksitet som det kan ha tatt 

hundrevis eller tusenvis av år å etablere, kan 

så godt som aldri gjenopprettes. Varig 

artsoverlevelse forutsetter altså et relativt 

stort økosystem med et tilstrekkelig 

omfattende nettverk av bestander som kan 

hjelpe hverandre gjennom vanskelige tider.  

 

Kulturlandskapene i Bærum blir imidlertid 

stadig færre og mindre, og befinner seg nå i 

et grenseland der vi må regne med at én eller 

flere arter kan bli utryddet hver gang en 

gravemaskin setter grabben i jorda. 

 

Men - vi vil gjerne at vårt "miljøkloke" 

Bærum skal være en moderne, urban 

kommune i stadig vekst, ikke sant? 

 

Eller er det kanskje nok nå? 
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«Berger og Rykkinn – nytt fra velforeningen 

vinteren 1968/1969» med feil gårdsnavn 
Vi laget for 9 år siden en jubileumsavis med overskrifter og nyheter fra den gang Rykkinn-

utbyggingen ble vedtatt.  På side 4 omtaler vi «Søndre Berger gård med frukthaven».  Bildet under er 

av nordre Berger gård (1954) med søndre Berger gård nederst, men det nye aldershjemmet, nå Berger 

bo- og behandlingshjem, ble lagt i frukthagen til Berger midtre. Og over finner du bilde av gården før 

utbyggingen da Rykkinn fremdeles var bondeland – 1969. Rykkinn skole ligger nå i bakkant på bildet 
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Berger og Rykkinn Vel – årsmøte 2020 
 

Styrets forslag til arbeidsprogram 2020 
I planleggingen av utbyggingen på Rykkinn var det å kunne bo i samme 

området hele livsløpet viktig for Bærum kommune lød det i kommunens 

plandokumenter for vel femti år siden.    

50-årsjubileet i 2019 var preget av tilbakeblikk på et vellykket 

boligprosjekt, erfaringer og feiring - og hva Rykkinn har vært.  Berger og 

Rykkinn Vel vil arbeide for å bevare og være med å videreutvikle de 

verdien som ligger i et godt bo- og oppvekstmiljø på Rykkinn også i 

framtiden. 

 

 

Kjenner du deg igjen? Rykkinnveien opp mot Rykkinnkroken, ikke dagens Rykkinnkroken, men 

stedet som het Rykkinnkroken.  I T-krysset går veien til venstre mot Helseheimen og til høyre 

Busoppveien. I bakgrunnen ser du Tandbergjordene og Skuibakken.  Nåværende Paal 

Bergsvei tok av mot venstre like nedenfor skogholtet omtrent midt på bildet.  Huset til Erik 

Trandem er på plass. Bildet er fra 1963-1964 og er gjengitt med tillatelse fra Jan Egseth. 

 

Rykkinn har et bosettingsmønster med klare grenser mellom de bebygde 

områdene og friområder. Det er avgjørende å ta vare på kvalitetene i denne 

helhetsløsningen for fremtiden. Trivsel og tilhørighet skaper god folkehelse. 
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Det er viktig at Bærum kommune setter pris på sitt eget boligprosjekt! 

Men det må også være rom for endringer som gir forbedringer. 

Samarbeid med andre foreninger og lag er viktig i denne sammenheng. 

Oppfølging av kommunens arealplan og kommuneplanens samfunnsdel må 

følges opp i planperioden. Det vil også i 2020 bli lagt fram flere offentlige 

planer og utredninger som vil kunne påvirke boområdene i området vårt. 

Bærum vil være en «klimaklok» kommune.  Dette er også en utfordring for 

lokalmiljøene rundt om i Bærum, så også Rykkinn.  Berger og Rykkinn Vel 

bør delta i dette arbeidet med vekt på gode løsninger for innbyggerne. 

Bærum kommune ser for seg trangere tider. Kommunaldirektør Erik 

Kjeldstadli har uttrykt det slik: «De neste ti årene vil utfordre oss.  

Omstilling er stikkord. Spørsmålet er ikke om vi skal omstille oss, men 

hvordan».  Vi regner med at kommunen i denne sammenheng vil lytte til 

lokalmiljø og velforeninger. 

 

 

Langs turveien fra Brekke til Norby. (Foto: Erik Sennesvik) 

Velforeningen skal ivareta beboernes lokale interesser og er 

områdets talerør overfor blant annet offentlige myndigheter 

når det gjelder: 

• Arealbruk, herunder friarealer, fellesarealer og grønnstruktur 
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• For å opprettholde det nære friluftsliv  

• Følge opp utbyggingsplaner og reguleringsplaner 

• Trafikksikkerhet og kollektivløsninger 

• Tilbud til barn og unge og et godt oppvekstmiljø 

• Seniorpolitikk og tiltak for godt voksne og eldre 

• Å opprettholde trivsel og kvalitet i bomiljøet 

• Innspill som bidrar til en god velferdspolitikk og at tjenestene er nær brukerne 

Så langt det er mulig sendes sakene ut for kommentar på www.bergerogrykkinnvel.no og 

facebook.com Berger og Rykkinn Vel, eventuelt direkte til berørte eiendommer og parter. 

 

Følgende saker prioriteres i 2020: 
 

Friluftsliv og rekreasjon for alle på Rykkinn. Oppfølging friarealer, turveier 

og adgang til marka  

 
• Følge opp det nasjonale målet om å styrke lokalt friluftsliv – der du bor. Det skal være en 

lav terskel for å ta del i friluftsliv. På den måten kan alle få økt livskvalitet og bedret helse 

gjennom friluftsliv, uavhengig av fysisk form og erfaring med ferdsel i naturen 

• Arbeide for og støtte tiltak for å bevare Rykkinn som et attraktivt boområde. 

• Arbeide for å opprettholde god kvalitet på eksisterende friområder og bidra til aktiv bruk 

av Rykkinns nærområder 

• Arbeide for at «Stolpejakten» også neste sesong blir en suksess på Rykkinn.  Målet er at 

den skal være klar til bruk i juni. 

• Arbeide for en åpen grønnkorridor langs Eineåsen og arbeide mot inngrep i områdene 

under åsen fra Gommerud til Enli naturreservat 

• Bidra til at turveier og skiløyper ut fra Rykkinnområdet holdes i hevd og er tilgjengelig for 

flest mulig 

• Fortsette samarbeidet med Bærum kommune om skjøtsel av kommunale skogsområder 

• Samarbeid med kommunen slik at friområdene ikke blir fyllplasser for hageavfall 

• Støtte tiltak som reduserer omfanget av fremmede arter i naturen, både når det gjelder 

fauna og flora 

• Motivere og støtte tiltak til et «Miljøvennlig nabolag» 

 

 

Trafikksikkerhet, gangveier og bedring av forholdene for sykkel og gange 
• Arbeide for at sykkelvei mellom Rykkinnområdet og Kolsås fortsatt prioriteres av Bærum 

kommune 

• Støtte arbeidet med en bedre trafikkløsning ved Kolsås stasjon 

• Fortsatt arbeide for tryggere skolevei mellom Brenneområdet forbi Bryn kirke til 

Heimdal/Bryn skolevei. 

• Arbeide for at nedslitte veier på Rykkinn og Brenne kommer med i kommunens 

tiltaksplan for utbedring 

• Arbeide for bedre vintervedlikehold av hovedgangveier i velområdet 

 

http://www.bergerogrykkinnvel.no/
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Mye trafikk ventes i øverste del av Rykkinnveien og i Busoppveien når Bærum kommune bygger ut 

Brekkesi-Nordby. (Foto: Erik Sennesvik) 

 

Gode kollektivløsninger  
• Arbeide for at en T-baneforlengelse til Rykkinn skjer med utgangspunkt i en effektiv 

baneløsning for hele Rykkinnområdet med god samkjøring mellom bane og busstilbud. 

• Arbeide for et fortsatt, godt kollektivtilbud for hele området der bussen er en viktig 

kollektivløsning for de fleste reisende.   

• Arbeide for en god tilknytning til øvrig kollektivtilbud når på-tvers-forbindelsen mellom 

Rykkinn og Vøyenenga gjenopprettes 
 

Et godt bomiljø og et godt nærmiljø 
• Arbeide for en god utvikling av et område som i økende grad er et flerkulturelt 

lokalsamfunn 

• Ta vare på Rykkinn som et sted å bo for alle generasjoner 

• Bidra til tiltak som gir trygge nærmiljøer for barn og unge 

• Løsninger for eldre som gjør at alle i størst mulig grad kan bli boende i sitt nærmiljø 

• Arbeide for at utbygging av nye boliger tilpasses eksisterende bomiljø, byggelinjer og 

terreng  

• Følge opp enkeltsaker fra medlemmer og medlemsgrupper 

 
 

Sosiale og kulturelle samlingssteder på Rykkinn  
• Arbeide aktivt for å sikre Rykkinn grendehus som moderne forsamlingshus på Rykkinn 

tilpasset dagens behov for hele Rykkinn-området  

• Bidra til å videreutvikle Rykkinn bibliotek som kulturelt møtested 
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Kommunikasjon med - og informasjon til medlemmene i vellet 
• Videreutvikle velforeningens kommunikasjon med medlemmene gjennom facebook, 

velavisen og nettsiden   

• Gjennomføre medlemsmøter ved behandling av mer omfattende saker når høringsfristen 

gjør det mulig.  

 

  
Områdene langs Busoppveien er satt under utbyggingspress.  Franzefoss AS ønsker å bygge ut i 

områdene ved Isi. Uberørt natur og landbruksarealer frister utbyggere.  Må det være slik. (Foto: Erik 

Sennesvik) 

 

Nærmiljøtiltak for kultur, rekreasjon, lek og idrett  
• Bidra til at Rykkinn blir er trygt og inkluderende sted å vokse opp. 

• Gjøre del mulig for alle å benytte området til friluftsliv og daglig ferdsel gjennom god 

tilrettelegging, godt vintervedlikehold, hvilebenker, grøntområder og andre tiltak 

• Styrke arbeidet med å ta vare på kulturlandskap og de friluftsopplevelser dette gir 

• Behandle og følge opp kommunale planer for rekreasjon, idrett og friluftsliv 

• Støtte kulturaktivitet og sosiale tiltak 

• Samarbeide med Rykkinn Frivilligsentral og andre frivillige foreninger som styrker 

aktiviteter, fellesskapet og sosial tilhørighet 
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Regnskap 2019   
 

Regnskapet for 2019 viser et underskudd på kr 29.872,- mot budsjettert med et 

underskudd på kr 34.200,-.  Egenkapitalen er kr 421 813,-.  Kortsiktig gjeld utgjør kr 

16 110,-. Velforeningen må derfor sies å ha en solid økonomi. 

 

2 kollektive medlemskap var ubetalt pr 31.12.2019.   

 

Alle inntektsposter ligger noe over budsjettert. Boksalget har gitt inntekt på det dobbelte av 

det som var budsjettert.  «Rykkinnboka» ble populær under jubileumsfeiringen.    

 

Kostnadene ligger noe høyere enn budsjettert. Dette gjelder særlig «Støtte til korps, idrett, 

kultur».  Inkludert i kostnadene ligger tilskudd til Rykkinns 50-årsmarkering.  Det er satt opp 

egen oversikt for dette.  

 

Grasrotandel fra Norsk Tipping øker også i 2019. 

 

Under sak om budsjett er regnskapstall og budsjettall angitt for perioden 2017 – 2020. 

  

RESULTATREGNSKAP  01.01-31.12     

      

 Note  2019   2018  

      
Kontingent   134 040  133 840 

Refusjon merverdiavgift   23 703  51 476 

Tilskudd reisevaneundersøkelse   0  15 000 

Grasrotandel   9 679  7 418 

Diverse salg   7 100  18 905 

Sum inntekter   174 522  226 639 

      
Medlemskontingenter   10 912  12 769 

Støtte til korps, idrettslag, kultur etc.   95 058  29 000 

Møteutgifter, adm.utgifter   38 159  31 858 

Medlemsinformasjon   19 443  19 089 

Kulturvandring Eineåsen   3 500  17 200 

Våraksjon   26 162  23 968 

Ekstern regnskapsfører   3 900  3 800 

Kontorhold leder   10 000  10 000 

Til "Styrets" disposisjon   0  51 938 

Sum kostnader   207 133  199 621 

      
Driftsresultat   -32 611  27 018 

      
Finansinntekter og finanskostnader      
Renteinntekter fond   2 499  1 475 

Renteinntekter bank   1 425  1 100 

Bankomkostninger   -1 185  -1 305 

Resultat av finansposter   2 739  1 270 

      

Ǻrets resultat   -29 872  28 288 
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BALANSE      

 Note  31.12.2019  31.12.2018 

EIENDELER      

      
Omløpsmidler      
Fordringer/bank      
Fordringer   8 100  25 700 

Bankinnskudd   299 492  298 053 

Pengemarkedsfond, DnB   130 331  127 832 

Kontantbeholdning   0  100 

Sum omløpsmidler   437 923  451 685 

      
SUM EIENDELER   437 923  451 685 

      

 
BALANSE      

 Note  31.12.2019  31.12.2018 

EGENKAPITAL OG GJELD      

      
Egenkapital      

      
Kapital   421 813  451 685 

Sum egenkapital   421 813  451 685 

      
Gjeld      

      
Kortsiktig gjeld      
Annen kortsiktig gjeld   16 110  0 

Sum kortsiktig gjeld   16 110  0 

      
Sum gjeld   16 110  0 

      
SUM EGENKAPITAL OG GJELD   437 923  451 685 

      

      

      

      
KOMMENTAR TIL BALANSEOPPSTILLING 2019   

      
Fordringer      

      
Koll. medlemskap 2019 - Eineåsen Huseierforening  900 

Koll. medlemskap 2019 - Åsjordet Huseierforening  7 200 

     8 100 

      

      
Div. kortsiktig gjeld     
Feil innbetaling korrigert 2020   1 110 
Valborgs - støtte konsert med Ole Bremnes, utbetalt 
2020  15 000 

     16 110 
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Budsjett 2019 
 

Det budsjetteres med om lag samme aktivitetsnivå i 2019 som i 2018, men det er ikke planlagt 

omfattende prosjekter.  Følgende forutsetninger er lagt til grunn for budsjettet: 

1. Uendret kontingent og omtrent uendret medlemstall 

2. Antall utgivelser av velavisen tilpasses budsjettet. 

4. Støtte til korps, idrettslag, kultur er lagt inn på samme nivå som før 2019. 

5. Våraksjonen er kostnadsmessig fordelt over 2 dager. 

 

Oversikt regnskap 2019 og budsjett 2020: 
 
I oversikten under er driftsregnskapet lagt inn i tabellen.  Budsjettet følger samme inndeling. 

Balanseoppstilling med note er satt opp under tabellen. 
 

INNTEKTER Bud. 2017 Regnsk.2017 Bud. 2018 Regnsk.2018 Bud. 2019 Regnsk.2019 Bud. 2020

Medlemskontingent 135 000      130 790 133 000      133 840         133 000         134 040         134 000         

Refusjon merverdiavgift 8 500         9 368 9 000         51 476           22 000           23 703           24 200           

Diverse inntekter, boksalg 2 000         1 805 15 000        18 905           3 000             7 100             -                 

Tilskudd prosjekter 30 000        94 250 -             15 000           -                 -                 -                 

Grasrotandel 5 000         2 942         4 000         7 419             8 000             9 679             10 000           

Renteinntekter 4 500         3 140 3 500         2 575             2 500             3 924             4 000             

Sum inntekter 185 000      242 295 164 500      229 215         168 500         178 446         172 200         

KOSTNADER

Kontingenter til andre 11 000        9 272 9 000         12 769           13 000           10 912           11 500           

Støtte  korps, idrettslag, kultur 37 000        39 313 25 000        29 000           60 000           95 058           30 000           

Møteutgifter, admin, kontorrekv. 35 000        34 979 34 000        26 958           28 000           38 159           30 000           

Annonser -             0 -             -                 -                 -                 -                 

Medlemsinformasjon 30 000        26 875 26 000        19 089           20 000           19 443           25 000           

Internettkostnader, nytt nettsted -             0 -             4 900             1 000             -                 -                 

Kontorhold leder 10 000        10 000 10 000        10 000           10 000           10 000           10 000           

Ekstern regnskapsfører 3 500         3 800 3 800         3 800             4 000             3 900             4 000             

Annet kontorhold 500            0 200            -                 -                 -                 -                 

Våraksjonen 23 000        21 307 23 000        23 968           33 000           26 162           33 000           

Eksterne møter,kjøring m.v. 500            0 300            -                 300                 -                 300                 

Bankomkostninger 1 000         1 065 1 000         1 305             1 400             1 185             1 400             

Merking kultursti og blåmerkete st. 30 000        131 442 6 200         17 200           2 000             3 500             2 000             

Til styrets disposisjon  20 000        35 000 26 000        51 938           30 000           -                 25 000           

Sum kostnader 201 500      313 053 164 500      200 927         202 700         208 319         172 200         

Resultat  -16 500       -70 758 -             28 288           -34 200         -29 873         -                 

  
 

   

Valg av nytt styre 
 

Under årsmøtet 2019 ble det ikke valgt ny valgkomite.  Styret fungerer derfor som 

valgkomite.  Ønske om forslag til kandidater ble publisert i velavisen 1/2020 og på 

facebook/nettside. 

 

Status er som følger før årets valg. Det er anført om representanten «tar gjenvalg».   
 

 

Valg – Status pr 31.12.2019 
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Rode Representant Verv Adresse Telefon Status 2019 

 

 1 Margit Nielsen Styremedl..  Østbrenne 1 41251120    Ikke på valg 

  Are Søndenaa Varam. Angerstv. 30B 92081235     Kan ta gj.valg  

 

 2 Øyvind Jordheim Styremedl.  Blinken 8  91382126 Ikke på valg

  Svein Ola Hope Varamedl.  Skulds vei 7  915 35 056 Ønsker avløs. 

 

 3 Siw Helen Myhrer Styremedl Skoguls vei 16  90679153 Ikke på valg 

  Fernando Millan Varamedl. Einebærst. 9  98 627451 Tar gjenvalg 

 

 4 Britta Zeiner Styremedl. Østenga 36  67134061 Ikke på valg 

  Karen Skeie Fors Varam. Østenga 3  48250986 Tar gjenvalg 

 

 5 Erik Sennesvik Leder Heggebærs. 37  90967676 Tar gjenv. 

  Vibeke Sælen  Varamedl. Jordbærstien 5     975 88 865 Tar gjenv. 

 

 6 Iren Meli Lundby Styremdl. Brekketunet 17  95760896 Ikke på valg 

  Halfdan Prøsch Varam. Rykkinnv. 46   67135330    Tar gjenv. 
 
 

 

   

 

Innstilling fra styret 
 

Styremedlemmer:      

 

Revisor:   

 

Valgkomite, 3 medlemmer.    

 

Innstilling fra styret blir lagt ut på www.bergerogrykkinnvel.no med melding på 

facebook.com så snart den er klar.

http://www.bergerogrykkinnvel.no/
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Berger og Rykkinn Vel 
Styrets beretning for 2019 
fram til årsmøtet 2020    

   
1. Opplysninger om velforeningen 
 

Velforeningen hadde ved utløpet av  året  372 

(365) enkeltmedlemmer og 9(9) kollektivt 

tilsluttet med 696 (696) medlemmer,  til- 

sammen 1.069, mot 1.068 medlemmer 2018. 

Medlemstallet svarer til litt over 80% av 

registrerte boenheter i området.   Det er 1330 

registrerte adresser i vellet.  I tillegg komme 

om lag 150 kommunale boliger.  3 medlemmer 

har betalte kontingenten i januar 2020 for 

2019.    
 

Postboks 74, 1334  Rykkinn, 

Org.nr 994 866 729 –  

Bankkonto 9235.29.94695 
 

bergrykk@online.no 

www.bergerogrykkinnvel.no    

www.facebook.com – berger og rykkinn vel 
 

Styret 2018-2019 
Erik Sennesvik (leder) 

Styret konstituerte seg slik i møte 27. april: 
Britta Zeiner  (nestleder) 

Karen Skeie Fors (økonomifunksjon) 

Margit Nielsen 

Are Sondenaa (v) 

Øyvind Jordheim  

Svein Ola Hope (v) 

Siw Helen Myhrer  

Fernando Millan (v) 

Karen Skeie Fors (v) 

Iren Meli Lundby  

Halfdan Prøsch (v) 

Vibeke Sælen (v) 

(v)=varamedlem 

 

Vellet er avgrenset slik: 

Mot nord: Eineåsen 

Mot vest: Inklusive plassen Enli. Eksklusive 

gårdene Tandberg og Frogner 

Mot syd: Øst for Brenneveien til Gamle 

Lommedalsvei. Fra Gamle Lommedalsvei 

langs Lomma til Brynsveien 

Mot øst: Brynsveien og Økriveien fra 

Lomma til Leirdueveien   Eneboliger syd for 

Bringebærstien. Leirdueveien til Berger skole. 

Inklusive svømmehallen og idrettshallen 

Rykkinnhallen opp Gudmundstien til Paal 

Bergs vei. 

 

 

Økonomi 

Driften av velforeningen er nøktern men 

effektiv, og økonomien er god. Det er et 

underskudd på kr 28.288,-.  Det var budsjettert 

med et underskudd på kr 34.200,-. Inntektene 

er noe høyere enn budsjettert, samtidig som 

salg av «Rykkinnboika» fortsatt bidrar til 

positivt resultat. 

 

Refusjon av merverdiavgift var i 2018 spesielt 

høy på grunn av utgifter knyttet til kulturstien i 

Eineåsen, og er tilbake på «normalt» nivå i 

2019. 

 

Vellet er gjennom Frivillighetsregisteret inn-

meldt i Grasrotandel.  Det er bokført  

kr 9.679,- i inntekt i regnskapsåret. Vi 

oppfordrer alle som ikke har bestemt seg for 

hvem de skal gi Grasrotandel, å velge Berger 

og Rykkinn Vel.  Dette gjør du enkelt neste 

gang du spiller Lotto eller Tipping!  

 

 
 

Egenkapital er pr 31.12.2019  kr 421.813,- .  

Vellet har ingen langsiktig gjeld. Eiendeler er 

plassert i bank og pengemarkedsfond.  

 

Tilskudd til ulike formål 

Det er i perioden gitt tilskudd til arrangementer 

og nærmiljøtiltak med kr 95.058,-. Dette 

inkluderer støtte til jubileumsfeiringen 

«Rykkinn 50 år». Dugnadsarbeid ved 

våraksjonen inngår i kostnadene for aksjonen 

med kr 7.000.    

mailto:bergrykk@online.no
http://www.bergerogrykkinnvel.no/
http://www.facebook.com/
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Rykte Teater Støtte "Zone"  5 000,00 

Gommerud 

skole FAU 

Støtte 17.mai 

arrangement 

 5 000,00 

Rykkinn 

Seniorkor 

Støtte  4 000,00 

BVIF 

Langrenn 

Støtte Eineåsen 

Skianlegg 

 8 000,00 

Valborgs Ole 

Bremneskonsert 

15 000,00 

Rykkinn 50 

år   

Fotoutstilling 20 058,00 

Rykkinn 50 

år 

Utsmykking 

Rykkinnhallen 

10 000,00 

Rykkinn 50 

år 

Tilskudd 

arrangementer 

28 000,00 

Sum 
 

95 058,00 

 

 
Utsmykking på veggen til Rykkinnhallen 
 

2.   Samarbeid/arbeid i eksterne fora 
 

Vellet er medlem i Bærum Velforbund som er 

paraplyorganisasjon for velforeningene i 

Bærum.     

 

Bærum Velforbund har arbeidet med å styrke 

samarbeidet mellom kommune og vel-

foreninger og har inngått ny samabeidsavtale.  

Kommuneplanen, arealplan for Bærum,  

infrastruktur i Bærum, herunder kommune-

planlegging, levekår, E18, kollektivløsninger, 

«monstermaster» gjennom Bærum har vært 

blant oppgavene. Velforeningen har deltatt i 

møter med Bærum formannskap og 

medlemsmøter i regi av Bærum Velforbund. 

 

Vellet er medlem i Bærum Natur og Friluftsråd 

som behandler overordnete saker innen 

friluftsliv, miljøsaker og naturvern. 

 

 
 

 

Vellet er medlem i Vellenes Felles-

organisasjon (VFO). Leder i Berger og 

Rykkinn Vel, Erik Sennesvik er leder i VFO 

2019/2020.  2.300 velforeninger er medlemmer 

i VFO. Blant fordelene med medlemsskap er 

mva-kompensasjon, forsikringsordninger og 

informasjon. 
 

Styret har samabeidet med foreningen 

«Mannskapet på Rykkinn» i flere 

sammenhenger og også i år med  

”Stolpejakten”, se www.stolpejakten.no. 

 

Vellet har representanter i styret for Rykkinn 

Frivilligsentral og Sammenslutningen Rykkinn 

Grendehus i perioden. 

 

 

3. Styrets arbeid 
 

Styret har i perioden mars 2019 til mars 2020 

hatt 7 møter og behandlet en rekke saker som 

angår Rykkinnområdet og nærmiljøet; 
 

a) Reguleringsplaner. Endret regulering 
 

Olaf Bryns vei - Telenor  

Uttalelse ble sendt etter at naboer var varslet 

og gitt kommentarer. Ikke sluttbehandlet i 

kommunen. 

 

Igangsatt regulering Angerstveien, øvre del 

Opparbeiding av fortau.  Foreligger ennå ikke 

som plansak. 

 

Utbygging av betjente boliger Nordby – 

Brekke 

Saken har vært gjenstand for omfattende 

behandling i styret i perioden: 

• Uttalelse knyttet til igangsatt regulering. 

http://www.stolpejakten.no/
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• Uttalelse til kommunestyrets behandling i 

juni 2019 

• Uttalelse til ordfører 

• Anke til Fylkesmannen 

• Presseinnspill og debattinnlegg i Budstikka 

• 2 møter med administrasjonen i 

forbindelse med utarbeiding av plansak 

• Uttalelse om utvidelse av planområde 

• Folkemøte 14. januar 

• Behandling av en rekke 

medlemshenvendelser om saken 

 

 
Det er den øvre delen av Angerstveien hvor det 

nå planlegges fortau. (Foto: Erik Sennesvik) 

 

Trafikksikkerhet ved Kolsås kollektivterminal 

Skilting og bedre planløsning.  Sanntidstavle 

for avganger. Leskur. 

Oppfølging av forberedelser til reguleringsplan 

for området 

 

Frantzefoss Gjenvinning. Utbygging ved 

turveisystem på Isi 

Det er avgitt uttalelse til Fylkesmannen. Saken 

er under behandling hos Fylkesmannen. 

Fellesmøte med Skui Vel avholdes 25. februar. 

 

Cowi – Anlegg fra hovedvannledning fra 

Brekkeski til Isi og videre mot Sollihøgda 

Uttalelse avgitt.  Tilbakemelding er positiv i 

forhold til innsigelser og følges opp. 

Byggestart ikke kjent.  Vellet har også 

behandlet spørsmål om oppgradering av 

ledning fra Gommerud til kryss Paal Bergs vei/ 

Rykkinnveien.  
  
b) Busstilbud Rykkinn - Ruter 

Det er sendt kommentarer til Ruters nye 

rutetilbud som skal gjelde fra juli 2020 som 

blant annet skal gjeninnføre busstilbud via 

Skui/Økriveien fram til Kolsås. Vellet har også 

tatt opp spørsmålet om korrespondanse for 

linje 160 med Kolsåsbanens  rutetider. 
 

c) Kommuneplanens arealdel 

Gjennomgang og oppfølging av innspill til 

endelig arealplan.  Bortsett fra utbyggingen 

ved Brekkeski/Nordby ble forslag innen vellets 

interesseområde avvist av kommunen. 

 

d) Andre uttalelser til Bærum kommune 

• Brøyting og veivedlikehold 

• Påminnelse om reasfaltering av noen veier 

• Bærum kommune: Trafikksikkerhetsplan 

 

e) Rykkinn grendehus 

Etter at Berger og Rykkinn Vel i 13 år har hatt 

ansvaret for Rykkinn Grendehus, ble avtalen 

terminert 31.12.2018.  Bruksavtale er opprettet 

mellom Rykkinn Frivilligsentral og Bærum 

kommune.  Sammenslutningen Rykkinn  

Grendehus består som frivillig forening med 

ansvar for utleie og drift som egen enhet men 

underlagt bruksavtalen. Det har i samarbeid 

med Frivilligsentralen vært arbeidet med 

planene om fornying og ombygging av 

Grendehuset. Ombyggingen fører til at det 

holder stengt fra april til september 2020. 

Erik Sennesvik er leder for styret i 

Sammenslutningen Rykkinn Grendehus. 

Personlig varamedlem er Øyvind Jordheim. 

Britta Zeiner er styremedlem. 

Årsmøte avholdes 24. mars 2020. 

 

f) Rykkinn Frivilligsentral 

Prosessen i punkt e) har skjedd i dialog med 

Rykkinn Frivilligsentral. 

Britta Zeiner er styremedlem med Erik 

Sennesvik som varamedlem.  Årsmøte 

avholdes 19. mars 2020. 

 

g) «Rykkinn 50-år» 

Velstyret og mange medlemmer i vellet deltok 

aktivt i planlegging og gjennomføring av 

jubileumsuken i juni.  Ved siden av 

arbeidsinnsats, ble det bevilget totalt  

kr 58.058,- til arrangementet: 

 

Rykkinn 50 

år   

Fotoutstilling 20 058,00 

Rykkinn 50 

år 

Utsmykking 

Rykkinnhallen 

10 000,00 

Rykkinn 50 

år 

Tilskudd 

arrangementer 

28 000,00 
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«Rykkinnkoret» under den store festen på Gommerudbanen 22. juni. (Foto: Erik Sennesvik) 

 

 
 

Konferansierene Siw Helene Myhrer og Liv Nodeland omkranser ordfører Lisbeth Hammer Krog etter 

ordførers hilsningstale til Rykkinn. (Foto: Erik Sennesvik) 
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«Rykkinn 50 år» - Åpning av utstillingene på Nærsenteret 17. juni.  Den kommende generasjonen trår 

til. (Foto: Erik Sennesvik) 

 

 

 
St. Hans aften på Bergersletta avsluttet det hele. 23. juni.   Nye 50 år ligger foran oss. (Foto: Erik 

Sennesvik) 
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Fra at av planleggingsmøtene for «Rykkinn 50 

år».  (Foto: Erik Sennesvik) 

 

Kostnadene ved fotoutstillingen, som hengere 

permanent i foajeen til Grendehuset ble i sin 

helhet utført og betalt av vellet.   

Utgifter til utsmykking på veggen av 

Rykkinnhallen ble delt mellom Bærum 

kommune og Berger og Rykkinn Vel 

 

 
Fotoutstillingen i Rykkinn Grendehus viser 

Rykkinn før og nå. (Foto: Erik Sennesvik) 

 

h) Lokalområdet 
  

Kommunale veier 

Arbeidet har fortsatt i denne perioden med 

regelmessig kontakt med kommunen om 

utbedringsområder. Dette gjelder alminnelig 

vedlikehold og behov for reasfaltering av 

Valkyrieveien. Den er nå asfaltert. 

Vintervedlikehold har vært tatt opp, ikke minst 

ut fra Bærum kommune som en «klimaklok 

kommune» som vil legge til rette for sykkel og 

gange.  
 

Turveier/Friluftsliv/Skogskjøtsel 

Styret har avtale med Bærum kommune om 

felles planlegging av skogskjøtsel i området. 

1 område øverst på Rykkinn er ryddet i år.  

På grunn av kapasitetsmangel i kommunen, har 

oppfølgingen for øvrige ikke vært 

tilfredsstillende i 2019.  

 

i) Oppvekstmiljø  

Velstyret har også i år ytt støtte til tiltak som er 

viktige for barn og unge.  Også arbeidet for å 

beholde friluftsområder i nærområdene styrker 

oppvekstmiljøet.   

 

j) Seniorpolitikk og behandlingsplasser 

Nedlegging av Berger sykehjem og 

seniorboliger med service, har vært tema på 2 

møter som styret har hatt med Bærum 

kommune om kommunale boliger i området. 

Det er fortsatt positive signaler om at tilbudet 

skal gjenopprettes, men det er foreløpig ikke 

konkrete planer. 

 

k) Iberiasnegler  - Brunsnegler 

Det ble ikke iversatt spesielle tiltak i perioden, 

men også i 2019 ble det informert i velavisen 

og på nettsiden om hvordan en kan få redusert 

bestanden. 

 

i)  Andre saker som har vært behandlet/tatt 

opp 
 

- Samlingssteder for uorganiserte aktiviteter 

for barn og unge 

- El-sykkel ordningen – Bærum Velforbund 

- Parkeringsrestriksjoner foran Grendehus/ 

Bibliotek – gjennomført våren 2019 

- Oppfølging av skogpleie, trefelling 

- «Juletrekasting 2020» 

- Kjøring i lokalt gangveinett 

- Kommunens nettsted, brukervennlighet  
 

 

Ansvarlig redaktør Kjersti Sortland i Budstikka 

på besøk under jubileet. (Foto: Erik Sennesvik) 

 

j)    Andre møter  etc.  

Velforeningen har deltatt på følgende: 

1. Planlegging «Rykkinn 50 år» 

2. Programposter «Rykkinn 50 år, debatter og 

utstilling Gommerudbanen 

3. Samarbeid med Skui Vel – friområder 

4. Møte beboergruppe 

5. Gjensidigestiftelsens årskonferanse 
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6. Samarbeidsmøte Bærum formannskap 

24.04.2019 

7. Elveforum 

 

 

k) Saker fra medlemmene 

 

1. Bruk og vedlikehold av fellesområder og 

kommunale områder  

2. Stedvise rotteproblemer 

3. Tiltak for et mer miljøriktig nærområde 

4. Trafikkstøy og støyende aktiviteter i 

helgene – Konkrete saker 

5. Trafikkfarlige reklameskilt 

6. Vegetasjon i trafikkfarlige kryss og trær 

langs veier 

7. Misvisende veiskilting 

8. Omfattende feil vegbelysning 

9. Spørsmål om Bærum kommunes bruk av 

boliger kommunen eier. 
 

Enkelte saker tas opp med de berørte 

beboerne/huseierforening eller boligsameie, 

andre saker er tatt opp med kommunen.  

  
 

l) Informasjon og nettsted for Berger og 

Rykkinn vel 
 

Det er utgitt 6 utgaver av ”Berger og Rykkinn 

– nytt fra velforeningen din” i 2019. Avisen er 

nå i 2020 inne i sin 19. årgang. 
  
Nettstedet til velforeningen er 

 

www.bergerogrykkinnvel.no        

Det er lagt ned arbeid i å få fyldig 

bakgrunnsstoff og nyttig informasjon på plass.  

Nettsiden er koblet opp mot vår facebook-side. 

 

www.facebook.com  Berger og Rykkinn Vel -

har god oppslutning og brukes til korte 

nyhetsmeldinger og henvisning til nettsiden. 

 
 

4. Personvernregler - GDPR 

«Personvernerklæring» er gjort kjent for alle 

medlemmer og andre beboere i velområdet. 

Denne følger godkjent standard. 
 

 

5. Kvistaksjonen 2019 

Aksjonen ble gjennomført etter planen. 

Det var dugnadsgjengen fra Vestre Bærum 

Håndballklubb som utførte arbeidet på 

kveldstid. 

 

 

6. Medlemskap i andre 

organisasjoner 
 

Vellet er medlem av  Bærum Velforbund, 

Vellenes Fellesorganisasjon, Bærum Natur- og 

Friluftsråd,  Venner av Bærum sykehus, Norsk 

forening mot støy og Asker og Bærum 

Trafikksikkerhetsforening. 

  

 

 

Rykkinn, 11. februar 2020 

 

Styret 

 

  
Fra en hektisk byggeperiode for ny E16. Nå er veien «til Rykkinn» klar. (foto: Erik Sennesvik) 

http://www.bergerogrykkinnvel.no/
http://www.facebook.com/

