
3/2020 April 2020 – 19. årgang  Ansv. Erik Sennesvik 1 

Berger og Rykkinn 
 

-nytt fra velforeningen din 

 

Berger og Rykkinn vel 

Kvistinnsamling 
28. og 29. april 

 

Henting kan skje begge dager 

Hoved kjøring på ettermiddag 28. 

 

Vanlig kjørerute, kart på side 3 - 

Følg reglene 

Våraksjonen eller kvistaksjonen - går 
av stabelen tirsdag/onsdag 28./29. 
april. Da kan alle medlemmer legge 
fram buntet kvist fra årets 
hageopprydding og beskjæring for 
henting. Dersom vi ikke klarer å få alt 
med før Isi stenger, legges det ut 
melding på nettsiden.   
 

Viktig: 
 

❑ Kvist og greiner legges fram til 

kjøreruten  som du finner på kartet.  

Det er fint å samordne med nærmeste 

naboer slik at det ikke blir for mange 

stopp for hentegjengen. 

❑ Kvistene må buntes sammen med tau og 

må ikke være lenger enn ca 2 meter.  

KVISTER SOM IKKE BUNTES BLIR 

IKKE TATT MED.  Tenk på dem som 

skal utføre jobben! 

❑ Maks tykkelse er ca 100 mm  i diameter.  

Lag ved av greiner over 50 mm.  

❑ Gress og oppsop blir ikke tatt med.  Det 

egner seg bedre til kompost. 
 

Ordningen inngår i medlemskontingenten 

 

  

 

Fremdeles 

usikkerhet, blir det 

kvistinnsamling? 
 

Alle forberedelser er gjort med 

tanke på henting 28. april, men 

Bærum kommune kan ikke gi 

avklarende tilbakemelding nå.  Vi 

holder dere oppdatert på Face-

book og nettsiden vår. 
Uavhengig av om 28. blir datoen, håper vi 

på henting i løpet av våren.  Men gjør det 

så enkelt som mulig for dem som henter. 

Ikke for tunge bunter.  Disse skal bæres og 

løftes opp i henger eller komprimatorbil av 

en person. Det må være «ren masse»: Ikke 

noe singel, plast og papir. Det blir dyrt for 

oss alle. 

Bruk helst tau/hyssing av naturfiber. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONTINGENT 2020 

Forfall 1. juni  
Kontingentvarsel blir sendt ut i mai 

 

Beboere i boligsameier og 

huseierforeninger med kollektivt 

medlemskap blir fakturert samlet og 

skal ikke betale enkeltvis 
  

Konto nr 

9235.29.94695 
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Årsmøtet 10. mars i Berger og Rykkinn Vel: 

«Sosialt bærekraftige 

lokalsamfunn er preget 

av tillit, trygghet og 

tilgang til arbeid, 

utdanning og gode 

nærmiljøer» 
 

Varaordfører Siw Wikan minnet årsmøte-

deltakerne om en av styrkene i det norske 

samfunnet da hun innledet om omstilling frem 

mot 2024.  Og 10. mars var Corona-krisen ennå 

ikke helt gått opp for oss. 
Les mer på www.bergerogrykkinnvel.no. 
 

 
(Foto: ES) 
 

Men hun ga seg også tid til å kommentere brennaktuelle 

saker på Rykkinn: Brekkeski-utbygging, stengt svømmehall 

og husløse speidere.  Hun pekte på at utbyggingen i 

Brekkeski er en nødvendig satsning for å skaffe en utsatt 

gruppe boliger med kvalifisert hjelp.  Hun hadde ingen 

kommentar til plasseringen, som jo blir hovedspørsmålet.  

Vellet ønsker den nye bebyggelsen oppe ved Busoppveien i 

stedet for i turområdet med inngrep i dyrket mark.  Hun 

trodde ikke at denne reguleringssaken vil bli lagt fram før 

etter sommerferien.  Det gir vellet litt tid. 

 

Nok en 

oppsigelse til 

speiderne 
 

Blant de spørsmålene 

som ble tatt opp var at 

speiderne på Rykkinn 

nok en gang kan bli 

husløse. 
Speidergruppen holder til i 

den nedlagte barnehagen i 

Leirdueveien, og har nok en 

gang fått «oppsigelse fra 

Bærum kommune Eiendom.  

Behandlingen av speiderne 

står i grell kontrast til 

millionbevilgninger til 

idrettsbaner og idrettshus, 

og er betegnede for 

forskjellsbehandlingen av 

barn og unge. Vellet tar 

saken opp på politisk plan. 

Ordfører inviterte til 

samarbeid. 

 

Frivilligsentralen 

trenger flere 

ildsjeler  
Leder Elisabeth Eide 

forteller at Frivillig-

sentralen har startet 

operasjon «telefon-

venn». 
Gjennom handleoppdrag og 

telefonvenn har den 

rekruttert 15 nye frivillige. 

«Alle kontaktes per telefon 

slik at vi kan registrere dem 

på en god måte og få til en 

god match mellom frivillig 

og bruker. Meny har vært 

veldig samarbeidsvillige og 

vi har fått lov til å bruke en 

ordning hvor de fakturer 

kunden i etterkant.» 

 

 

https://rykkinn.frivilligsen

tral.no/  
 

http://www.bergerogrykkinnvel.no/
https://rykkinn.frivilligsentral.no/
https://rykkinn.frivilligsentral.no/


3/2020 April 2020 – 19. årgang    Ansv. Erik Sennesvik 

 

3 



3/2020 April 2020 – 19. årgang    Ansv. Erik Sennesvik 4 

Styret og områdeinndelingen av vellet 2020/2021 
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/   

  Monika Jansen Strand Varamedl.  Sivs vei 6  93450094 /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  90534875  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 
 

Møte med 

formannskap 

29. april - 

kanskje 
Også i år inviterer 

Bærum Velforbund og 

ordfører til møte mellom 

velforeningene og 

formannskapet.  Men 

foreløpig er alle fysiske 

møter avlyst.  Her er 

imidlertid de sakene 

velforeningen vil ta opp: 

 
Sykkelstrategi – En 

politikk for sykkel og 

gange: 

- Hva vil Bærum kommune 

gjøre for å øke 

fremkommeligheten på det 

vanlige gang- og 

sykkelveier på vinterstid? 

- Hva kan politikerne gjøre 

for å legge forholdene 

bedre til rette for typiske 

transportetapper på sykkel 

fra Rykkinn. 
 

Berger svømmehall - 

Rykkinn 

- Vi håper politikerne kan 

bekrefte at Berger 

svømmehall fortsatt vil 

holde åpent for de 8.000 til 

10.000 innbyggerne som 

sokner til hallen etter at 

svømmehallen på Rud 

åpner. 
 

Tidlig og reell 

innbyggermedvirkning i 

kommunens plansaker: 

- Vil formannskapet bidra til 

at det stilles krav til 

kommunens 

saksbehandling som 

styrker tidlig 

innbyggermedvirkning i 

plansaker, ikke minst der 

kommunens selv er 

tiltakshaver, jfr. 

Brekkeski-utbyggingen? 

- Kan vi være trygge på at 

kommunen opptrer som 

reguleringsmyndighet selv 

i denne saken der det er 

kommunen som fremmer 

reguleringsforslag på egne 

vegne? 

Styrket innsats i arbeid 

med innbyggersamarbeid 

og frivillighet. Ny 

Frivillighetspolitikk 

- Hvordan vil kommunen 

sikre at frivillighetens 

egenverdi i det sivile 

samfunnet styrkes 

   Vil våre politikere sørge 

for at det «urnorske» 

engasjementet gjennom 

lokale velforeninger får en 

mer uttalt plass i 

kommunens politikk for 

innbyggermedvirkning og 

frivillighet  
 

Også spørrerunde 

med administrasjonen 
Det sendes også over 

spørsmål av mer 

administrativ art til møte 

mellom Bærum Velforbund 

og ledelsen. 
 

Les mer om dette på 

www.bergerogrykkinnvel.no 

  

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

