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Berger og Rykkinn 
 

-nytt fra velforeningen din 

95 år siden Berger og 
Rykkinn Vel ble stiftet  
Det var den 23. juni i 1925 at Berger og Rykkinn Vel ble stiftet.  Forberedende 
møte ble avholdt 29. mars samme år.  

Saken kom opp fordi Bærum kommune hadde sendt et brev angående bygging av ny 
Rykkinnvei. St. Hansaften 1925 dro Hans Guriby til Stubåsen i Eineåsen og fyrte opp et festlig 
bål.  40 beboere møtte til stiftelsesmøte. Med 19 stemmer ble Gustav Krydsby valgt som 
første leder. Enstemmig beslutning om at vellet skulle hete Berger og Rykkinn Vel.  Side 2 
 

 

50 år siden første innflytting 
til «nye» Rykkinn 
 

I begynnelsen av juni 1970 var de første blokkene i det nye Rykkinn-feltet 
klare for innflytting nede ved KI-senteret.  Det var Selvaags del av feltet som 
var først ute. 
Blokkene inneholdt leiligheter med 2 rom og kjøkken opp til 6 rom og kjøkken. Mer side 3.  
 

Ferie på Rykkinn i år? Forslag: 
 

Vi minner om at Rykkinn har mange muligheter for opplevelser.  Mosjon og 
frisk luft blir det også.  
Rykkinn ligger midt i smørøyet for korte og lange turer i områdene omkring.  Har du vellets 
Rykkinnkart finner du mer om dette.  Her finner du også historiske steder og navn.  Om ikke 
finner du et turkart på kommunens nettside på turveier i det vestlige området: 
https://www.baerum.kommune.no/contentassets/a1ee0ad2d5ce4b1a810600102589e4de/t
urkart-19mars-vest-brukt-til-print.pdf  Mer side 6- 8.

 

https://www.baerum.kommune.no/contentassets/a1ee0ad2d5ce4b1a810600102589e4de/turkart-19mars-vest-brukt-til-print.pdf
https://www.baerum.kommune.no/contentassets/a1ee0ad2d5ce4b1a810600102589e4de/turkart-19mars-vest-brukt-til-print.pdf
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Ode til velforeningen 
 

 

Saken må først bli den enkeltes eie, 

Vokse med arbeidets stigende verd. 

Så må den også gi utsyn og veie, 

Vitne om alvor i mål og i ferd. 

 

Da vil den nå til å samle og kalle, 

Bli en velsignelse for våre hjem. 

Først når den gripes og løftes av alle, 

fylle den Berger og Rykkinn Vel. 
 
(Årsmøtet 24. februar 1945) 
 

 

 

 

  
 

(Foto: ES) 
 



4/2020 Juni 2020 – 19. årgang    Ansv. Erik Sennesvik 

 

3 

De første blokkene 
Det har vært litt strid om hvor de første leilighetene på 

Rykkinn sto klare.  Utbyggingen begynte i sør-øst, det 

vil si ned mot nåværende Rykkinn senter. 
 

Blokkene nederst, langs senteret og Paal Bergs vei var i alle fall 

blant de første som ble innflyttingsklare.  Men Bjørnebærstien lå 

ikke langt bak. 
 

Dette har vi funnet ut: 
Første innflytter på Rykkinn kom til en leilighet i Paal Bergs vei 

20, 3 roms 77 kvm. Det var Odd Ingvar Nordvi med familie, 

ansatt i Bærum E-verk. Paal Bergs vei 20 er Sykehjems-blokken, 

det vil si blokken som ble ødelagt av brann for noen år siden. 

Samtidig flytter vaktmester inn på samme adresse, samme type 

leilighet.    
 

Rykkinn Senter, som da het KI-senteret med de første bolig-blokkene i 

bakgrunnen. Kjøpmannsinstituttet, som etter hvert ble Varehandelens 

Høgskole, ble en del av senterbygget. Det var ingen tilfeldighet: Det var 

ikke lett å få tillatelse fra sentrale myndigheter for å bygge et 

kjøpesenter, men når bygget også skulle brukes til undervisning kom det 

et ja. (Foto: Erik Trandem).    
 

 
 

 
Mot Bryn kirke og områdene som først ble utbygget. (Bærum 

Bibliotek/Bærumssamlingen) 

HHaarr  dduu  hhuusskkeett  

kkoonnttiinnggeenntteenn??  
 

Kontonummer 

9235.29.94695 

eller  

Vips  

607436 

  

 

 

Sjekk velforeningen på 

facebook.com  

Berger og Rykkinn Vel 

og 
www.bergerogrykkinnvel.no 

  
 

Rykkinn 

bibliotek 
 

Foreløpig begrenset 

åpningstid 

  Sommeråpning ikke 

kjent 

 

Sjekk: 

https://barum.folkebibl.no

/avdelinger/rykkinn/ 

eller ta kontakt med 

biblioteket 

 
Telefon 67 50 96 60 

E-post: 
ry@barum.folkebibl.no 

 
 

RRyykkkkiinnnn  

GGrreennddeehhuuss  
 

Grendehuset er stengt 

for utleie fram til primo 

september på grunn av 

oppussing. 

 

 

http://www.bergerogrykkinnvel.no/
https://barum.folkebibl.no/avdelinger/rykkinn/
https://barum.folkebibl.no/avdelinger/rykkinn/
mailto:ry@barum.folkebibl.no
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En vår uten 

korpsmusikk! 
 

Men det ble også en vår uten inntekter.  

Velstyret har derfor bevilget tilskudd til både 

Rykkinn og Gullhaug skolekorps og til Bryn 

skoles musikkorps. Vi håper å høre dem når 

samfunnet nå etter hvert åpner opp igjen. 
Om korpsene er heldige kan de få noe av sine tapte 

inntekter kompensert gjennom kommende støtteordning, 

men det dekker nok ikke opp for loppemarkedet og andre 

inntektsskapende aktiviteter. Og avkortning blir det også. 

 

 
Bilder fra fjorårets tur til korpsfestivalen på Bornholm. 

(Foto:Privat) 

 

Rykkinn og Gullhaug skolekorps 

ble stiftet i 1973 som Gommerud 

skolekorps.  
Noen få år senere kom Berger skole til, og korpset ble 

lenge hetende Gommerud og Berger skolekorps. 
Korpsets logo ble tegnet av Rykkinns egen forfatter, illustratør og 

ildsjel Mette Cecilie Newth i 1975, to år etter at Gommerud 

skolekorps ble stiftet. 

Det var barn med i skolekorpset fra Gullhaug helt fra starten av 

utbyggingen av Gullhaug-området, fordi de i starten sognet til 

Gommerud skolekrets. Tilbudet om å spille i Gommerud og 

Berger skolekorps ble opprettholdt da Gullhaug skole ble bygget i 

2000, det var naturlig på grunn av den etablerte tilhørighet. Det 

ble derfor ikke stiftet noe eget skolekorps på Gullhaug skole. 

Det er Arne Pihl Bordi som forteller dette. Han er «loppesjef».  

Samhold i skiftende 

tider 
Fra 2007 ble Gullhaug skole 

også med i navnet på 

korpset, og fordi Gommerud 

og Berger i navnet ble slått 

sammen til Rykkinn skole i 

2006, ble vårt nye navn 

Rykkinn og Gullhaug 

skolekorps. I 2007 fikk vi 

også vår nye fane, med nytt 

navn, men fortsatt med den 

originale logoen fra 1975 

 

Smittende 

musikkglede 
Vi har for tiden drøyt 50 

medlemmer fra 8 til 19 år. 

Hos oss handler det om 

trivsel og moro, tett fulgt av 

spilleglede og ferdigheter. 

Selv om vi har det moro, 

skal vi også gi musikalsk 

mestring og utvikling. Flere 

tidligere musikanter har etter 

skolekorpstiden spilt i Hans 

Majestet Kongens Garde, og 

mange tar med seg spille-

glede videre til student-

orkestre og voksenkorps. 

  

Musikk hele året 
I tillegg til å være ute å 

spille 17. mai, spiller vi 

konserter i nærmiljøet, på 

nærskolene våre og på turer. 

Det bidrar til bekjentskap 

mellom barn på kryss av 

alder og skoler, noe som 

også er til glede for barna, 

voksne og miljøet vårt. De 

siste årene har vi også hatt 

vellykkede konserter med 

vennskaps-korps og artister 

som Ole Edvard Antonsen, 

Maria Haukaas Mittet, Atle 

Pettersen, Kari og Sindre 

Gjærum og Ole Børud. 

Om du har barn eller 

barnebarn som har lyst til å 

bli med i korpset vårt, så kan 

dere sjekke vår nettside 

http://korpsetmitt.no/bli-

med-i-korps/ .  

http://korpsetmitt.no/bli-med-i-korps/
http://korpsetmitt.no/bli-med-i-korps/
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Brekkeski II i 

Planutvalget før 

sommeren? 
Utbyggingen i Brekkeski-området ser ut 

til å komme opp til behandling i 

kommunens planutvalg 25. juni.   
Det er bevegelse i saken, og interessen blant 

politikerne er stor. Viktige nærmiljøinteresser 

står opp mot kommunalt boligbehov.  Følg 

saken på Facebook og på 

www.bergerogrykkinnvel.no.  

På protestlisten har nå rundt 400 signert, 

https://bevar-rykkinn.no/.  

 

 
Politikere fra Senterpartiet, Fremskrittspartiet og 

Høyre har vært på omvisning sammen med vellet og 

beboere. (Foto: ES) 
 

Speiderhus: Vi ønsker 

svar fra kommunen 
 

Berger og Rykkinn Vel har bedt om en 

avklaring når det gjelder Speiderhuset i 

Leirdueveien 44. 
Vi ber om at Bærum kommune gir oss en 

orientering om status eller hvilke planer de har 

for denne eiendommen.  Speiderne trenger et 

varig sted å være.  Speiderbevegelsen 

representere en viktig del av innsatsen for 

ungdomsaktiviteter og bidrar til å styrke 

nærmiljøet. 
 

Les hele brevet på www.bergerogrykkinnvel.no  

 

 

Etterlyser møtested 

for ungdom som 

ikke driver idrett 
 

Vi etterlyser ungdomshuset. Kommunen 

har tilbud til barn og idrettsaktiviteter, 

men hva med ungdom som har ulike 

interesser. 
En undersøkelse fra Oslo viser at mange unge 

deltar i andre aktiviteter enn organisert idrett. 

Resultatene for Oslo kan avvike fra situasjonen 

i Bærum, men neppe så mye som innsats og 

fordelingen av økonomiske kommunale/ 

statlige midler innebærer.  Vellet er 

oppmerksom på at fordelingen gjennom 

spillemiddelordningen medvirker til 

skjevfordelingen, men dette regelverket kan 

Bærum kommune påvirke gjennom politisk 

arbeid, mener styret. 

 

Andre interesser og uorganisert aktivitet 

Det er mange unge som heller vil spille i 

amatørteater, friluftsliv i speideren, har 

interesse for natur og biologisk mangfold, 

drive med utvikling av digitale verktøy, 

foto og andre kreative aktiviteter.  Hva 

med estetiske og kulturelle interesser? 

  

Møtested 

Velstyret mener Bærum kommune må ta 

inn over seg at dette mangfoldet er viktig i 

forhold til tilbud til ungdom.  Det vil også 

stimulere til samfunnsmessige interesser 

og er demokratibyggende. Men 

aktivitetene krever ofte et møtested! 

 

Berger Svømmehall 
 

Berger og Rykkinn Vel møter 

kommunen 15. juni etter at vi tok opp 

spørsmålet om svømmehallens fremtid 

når Rud svømmehall står ferdig. 
Vi har bedt om en orientering på bakgrunn av 

opplysningene om at Berger Svømmehall vil 

bli lagt ned når den nye svømmehallen på Rud 

åpner.  9000 mennesker vil stå uten tilbud og 

må eventuelt sette seg i bilen for å få fysisk 

aktivitet.  Dette kan neppe være en 

miljøkommune verdig. 

http://www.bergerogrykkinnvel.no/
https://bevar-rykkinn.no/
http://www.bergerogrykkinnvel.no/
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Ferie på Rykkinn i år? 
  

Vi vil slå et slag for opplevelser og friluftsliv på Rykkinn og i marka like 

bak oss. Her ligger det til rette for korte spaserturer, halvdagsturer og 

overnattingsturer.  Stier og turveier er godt merket. Er du heldig og har 

vellets gamle oversiktskart, er både turruter og fortidsminner avmerket.  

Stolpejakten har kart for opplegget denne sesongen. Det ligger til utdeling 

hos Frivilligsentralen og i biblioteket.  Og på hjemmesiden til Bærum 

kommune finner du turkart for Bærum på «Turer i Bærum», eller med 

link:https://baerumkommune.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=a275

292a0e9049ffb1ff32b88b9a1243&extent=1158699.1516%2C8371746.0076%2C1183923.3

709%2C8388581.263%2C102100   

 

Markebekk, 

Engebråten og inn i 

Krokskogen 
 

Turen starter i Busoppveien og går forbi 

Enli naturreservat og Isi gård inn i 

naturreservatene Djupdalen og 

Kjaglidalen. Dagstur. 
Naturreservatene ligger delvis i Hole 

kommune og i Bærum. Det ble opprettet 20. 

mars 2015 ved en sammenslåing av Djupdalen 

landskapsvernområde og Kjaglidalen 

naturreservat. Formålet med naturreservatet er 

å bevare et område som utgjør en spesiell 

geologisk forkastning med bergarten 

rombeporfyr, og som inneholder truet, sjelden 

og sårbar natur. 

 

 
(Foto:ES) 
 

Første delen av turen egner seg som sykkeltur.  

Det er dårlig med parkering for bil.  Turen kan 

kombineres med en tur via Solefjellstua og ned 

ved Markebekk til fots.  Ta med niste og ta 

hensyn til husdyr på beite. 

 
Få gjengrodde stier rundt Rykkinn, her er det 

mange som bruker turmulighetene. (Foto:ES) 

En korttur ved 

Sauejordet  
På vei til Gullhaug, like før du kommer 

til Sauejordet, kan du ta turstien ned 

mot Lommedalsveien. 
Du havner etter en fin liten skogstur, ned på 

oversiden av bebyggelsen i Gommerudveien 

og kan avslutte inn mot Rykkinnfeltet den 

veien du ønsker. 

 

 
 

https://baerumkommune.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=a275292a0e9049ffb1ff32b88b9a1243&extent=1158699.1516%2C8371746.0076%2C1183923.3709%2C8388581.263%2C102100
https://baerumkommune.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=a275292a0e9049ffb1ff32b88b9a1243&extent=1158699.1516%2C8371746.0076%2C1183923.3709%2C8388581.263%2C102100
https://baerumkommune.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=a275292a0e9049ffb1ff32b88b9a1243&extent=1158699.1516%2C8371746.0076%2C1183923.3709%2C8388581.263%2C102100
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Tursti fra Økriveien ned mot Isi-elva med muligheter 
Fortsett ned mot Vøyenenga og opp ved Wøyen gård. Her kommer du ned til Lomma og 

kan fortsette oppover til Spikerbruksfallet og Glitredammen langs turveien. 
 

Bildet over er fra åpningen av turstien mot Isielva.  Under: Glitredammen. (Foto: ES) 
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Ikke glem Kulturstien 

over Eineåsen 
 

3-årsjubileum: 15. juni 2017 åpnet 

velforeningen kulturstien over Eineåsen.  

Den er populær.  Her er det også mange 

interessante avstikkere.  
 

 
 

Oppfordring fra 

Frivilligsentralen 
Vi går mot en lang sommer – hjemme-

sommer for mange. Kan vi få til gode 

dager med lokale aktivitetstilbud og 

trygge voksne ute i nærområdene våre? 

Bli med å lage en flott «Sommer på 

Rykkinn»! 
Vi trenger dere som kan være med å arrangere 

aktivitetsdager og turer – sykkeltur, 

elvevandring, topptur, nattevandring – eller 

noe annet. Vi trenger dere som kan ta på en gul 

Sommer-på-Rykkinn-vest og bare være 

hyggelige og ansvarlige unge og eldre voksne 

ute om ettermiddagen eller på kveldene. Har 

du selv forslag til aktiviteter? 

Vi trenger deg 
Du kan melde deg til å delta et par timer eller 

flere, en dag eller to, ei uke eller mer. Vi 

trenger mange frivillige for å få dette til! 

Kontakt Frivilligsentralen 

post@rykkinn.frivilligsentral.no eller på tel. 

901 34 610. Programmet for aktivitet for barn 

og unge i sommer legges ut på Frivillig-

sentralen, Skattekammeret, Fritidshuset m.m. 

siste uken før skolen tar feie og hvis man har 

lyst til å være med må man melde seg på. 

 https://rykkinn.frivilligsentral.no/ 

 

Styret 2020/2021 
Brenneområdet-1 
Margit Nielsen Styremedlem 

Østbrenne 1 41251120 
         

Are Søndenaa Varamedlem 

Angerstveien 30 B 92081235   

      

Nedre  Rykkinn-2 
Øyvind Jordheim Styremedlem

Blinken 8 91382126 

           

Monika Jansen Strand Varamedlem 

Sivs vei 6 93450094  

 

Midtre Rykkinn-3 
Siw Helene Myhrer Styremedlem

Skoguls vei 16 90679153 
     

Fernando Millan Varamedlem

Einebærstien 9 98627451 

   

Midtre Rykkinn-4 
Britta Zeiner Styremedlem

Østenga 36 90534875 
     

Karen Skeie Fors Varamedlem

Østenga 3 48250986 

   

Øvre Rykkinn-5 
Erik Sennesvik Leder

Heggebærstien 37 90967676 
    

Vibeke Sælen Varamedlem    

Jordbærstien 5 97588865 

 

Rykkinn vest-6 

Iren Meli Lundby Styremedlem

Brekketunet 17 95760896 
 

  

Halfdan Prøsch Varamedlem

Rykkinnveien. 46  41547264 

      

BERGER OG RYKKINN VEL 

Org.nr 994 866 729 

 

bergrykk@online.no 

 

Postboks 74 

1334  RYKKINN 

Kontonummer 9235.29.94695 

 

www.bergerogrykkinnvel.no 

 

 

 
 

 

 

 

 God sommer til alle. 

mailto:post@rykkinn.frivilligsentral.no
https://rykkinn.frivilligsentral.no/
mailto:bergrykk@online.no
http://www.bergerogrykkinnvel.no/

