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Berger og Rykkinn 
 

-nytt fra velforeningen din
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Berger og Rykkinn 
Vel med rekordtall  
Det er registrert om lag 1.350 boliger i 
velområdet. Her inngår også kommunalt 
eide boliger. I år har så langt 1.076 betalt 
kontingent.   
Det gir en oppslutning på 80% og det 
høyeste medlemstallet noen gang i 
vellets historie. 
 
 

Det skulle egentlig 
bare hugges noen 
farlige trær 
 

Hele 100-meterskogen ble imidlertid 
borte.  Les mer om dette i på side 2 og 3. 
 

 
 

Desember på 
jordene ved Økri 

Det spirer og gror i desember. Men husk 
at grøntområdene er gjennomtrukket av 
vann.  Hold deg på asfalten når du kjører 
på smale bolig-veier. Om ikke blir det 
mye reparasjonsarbeid til våren. 
  
 

Årsmøte 2021 
Hva slags årsmøte blir det i år, monn tro? 
Side 7  
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(Foto: ES)  

«100-meter-skogen» er 

borte! 
Det hele tok en uventet, men forklarlig vending.  Vellet hadde flere 

henvendelser fra turgåere som var redd for at de store tørrgranene langs 

turveien fra Paal Bergs vei opp mot Gullhaug skulle gå overende.  Også 

inne i den høye granskogen sto det mange døende tørrgraner.  Det ble 

historien om noen trær som ble en hel skog
 

Bærum kommune foretok en inspeksjon av 

tilstanden for trær på egen eiendom og 

bestemte felling i begynnelsen av november. 
 

Trærne som ble til en hel skog 
I midten av november mottok vellet følgende 

melding fra Løvenskiold Skog: 

«Løvenskiold Skog vil avvirke resterende 

granskog nedenfor Eineåsen på Gommerud. 

Deler av bestand er tørkestresset og dødt.  Mye 

stående dødt virke, vil være en risiko for 

brukerne av området.» 

  

Også fare for rotvelt 
Når så vidt mye høy og gammel skog fjernes, 

øker sjansen for at gjenstående trær ikke 

motstår sterk vind.  Det blir ofte rotvelter i 

slike områder.  I beste fall går dette ut over 

fremkommeligheten, i verste fall kan noen bli 

alvorlig skadet.  Tørkeskadene kan ligge i de 

tørre årene vi har hatt, og at det er ganske 

skrinn grunn i området. Granen har flatrot som 

vanligvis ikke går lenger ned i bakken enn 1 m.  

 

Ryddes og nyplantes 
Men Løvenskiold Skog lover: 

o Det vil bli ryddet for skogsavfall i stiene så 

det er fremkommelig i alle synlige og godt 

brukte stier i hogstområdet.  

o Skiltingen i feltet blir det tatt hensyn til, 

blåmerkede/rødmerkede trær kappes over 

merkingen. 

o Det blir gjennomført nyplanting. 
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Øverst: Steinbruddet og 100-meterskogen har vært besøksområde for barnehagene i flere 10-år.  Her 

bilde med en «gjeng» fra 1. oktober for 14 år siden. (Foto: ES)  

Under: Bildet er tatt av området i 1958. Skog, men her er det lite grantrær. Er det noen som har husk: 

Ble trærne plantet eller er det «naturlig» skog? (Foto: Bærum Bibliotek – Lokalsamlingen)                                
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Frivilligsentralen holder 

åpent, men: 
Koronarestriksjoner til tross, en del aktiviteter holdes i gang.  Dessuten er 

det tid for planlegging av 2021 som alle håper skal bli mer som «normalt».  

Hyggelig for alle frivilligsentraler i Norge er det også at partiene på 

Stortinget ser ut fortsatt å øremerke bevilgninger til dette viktige 

nærmiljøtiltaket. 
 

Elisabeth Eide ved Frivilligsentralen forteller 

oss at en del aktiviteter holdes i gang. 

   

- I forbindelse med korona dugnaden er det 

akkurat nå lav aktivitet på frivilligsentralen, 

frem til jul gir vi leksehjelp til avtalte tider og 

du kan komme og praktisere norsk på norsk 

språkkafe på torsdager kl. 10:00 – 11:30. Du 

må ringe på forhånd og melde deg på. Vi har 

symaskiner du kan låne og vi inviterer til gåtur 

på onsdager kl. 10:00 – 11:00.  

 

 
Elisabeth Eide er vikar for Haimi Mahari, som 

er tilbake med planer for vinteren og våren 

over nyttår. (Foto:ES) 

 
Gjenåpning av de andre av høstens aktiviteter; 

spansk språkkafé, kreativt verksted, 

reparasjonskafé, håndarbeidstreff og yoga for 

kvinner, kommer i gang igjen når korona 

restriksjonene blir færre.  

 

- Trenger du hjelp til handling eller har lyst på 

en telefonvenn – vi har flotte frivillige som kan 

stille opp og bidra.   

 

Følg frivilligsentralen på facebook og på 

nettsiden vår https://rykkinn.frivilligsentral.no/ 

for å se aktiviteter for barn og unge i juleferien. 

  

 

Har du lyst til å bli frivillig hos oss og være 

med å bidra til gode møteplasser på Rykkinn? 

  

Da vil vi gjerne høre fra deg! 

 

Svømmehallen er 

reddet – i alle fall 

noen år 
Påtrykk og dialog ga resultater. 

Kommunestyret går inn for at Berger 

svømmehall skal være åpen for publikum – i 

alle fall noen år.  Det er vi selvsagt godt 

fornøyd med.  Men svømmehallen krever litt 

periodisk vedlikehold! 

 

 
Dette er ikke et moderne kunstverk.  Det er 

nordveggen på Berger Svømmehall.  Den 

skriker etter maling, antakelig også ny 

kledning. (Foto: ES) 

https://rykkinn.frivilligsentral.no/
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Skattkammeret på Rykkinn er nå full av nytt aktivitets- og fritidsutstyr for 

vinteren.   

Så da er det bare å komme 

og låne!  
 

Vi hjelper til med å spre ordet: 

Bytte og brukt er «inn». Besøk 

gjerne Skattkammeret i 

Gommerud skole. Åpent alle 

hverdager også i julen. 

 

Alle barn og unge i alderen 0 – 20 år får 

låne gratis. Voksne i følge med barn får 

også låne gratis.  

Tilbudet gjelder hele Bærum kommune. 

Åpningstidene er tirsdager og torsdager, 

klokken 16-19. 

Vi holder også åpent etter avtale, da er det 

bare å ringe meg. Vi holder til i Stian 

Kristensensvei 116, ved Eineåsen 

ungdomsskole, avd Gommerud. 

 

Vi har nok utstyr til å låne bort til større 

grupper. Har dere noe ønsker til utstyr vi 

ikke har, så skal vi gjøre det vi kan for å 

skaffe dette. 

På nyåret starter vi opp med mini-kurs i 

diverse fritidsaktiviteter, dette vil også 

være gratis! Følg oss på Facebook for 

oppdatert informasjon. 

Hensikten med kursene er å få barn og 

unge ut i aktiviteter på fritiden. Skulle 

noen barn være interessert i å fortsette med 

aktiviteten vi har kurset i, vil vi kunne 

være behjelpelig med å få barnet inn i 

klubben, og veiledning i økonomisk støtte, 

der det vil være hensiktsmessig.  

 

Skattkammeret på Rykkinn har en grønn 

profil og har stort fokus på gjenbruk! 

Derfor er dette et tilbud som gjelder alle, 

uansett livssituasjon. 

 

 

 

Tina Semb 

Prosjektleder Skattkammeret Rykkinn   

 

Frivillig arbeid 

er verd 78 

milliarder 

kroner i året 
Statistisk Sentralbyrå har publisert 
sitt årlige «satellittregnskap», som 
viser verdien av frivillig arbeid.  
Det forteller om en stor frivillig innsats i 

Norge og et viktig bidrag til norsk 

økonomi. Ifølge SSB utgjør frivillig 

innsats i velforeningene 15.034 årsverk. 

Velforeningene er bare bak idretten når det 

gjelder frivillig innsats målt i timer. 
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Blir det grønn eller hvit jul? 

Ved Økri 2 dager i desember 

 

 .  
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Styret med siste møte i 2020: 

Forbereder årsmøtet 

som normalt  
Styret vil forberede årsmøtedokumenter til et 

årsmøte 16. mars.  Slik det ser ut nå, vil det 

neppe kunne bli et fysisk møte. Vi får se. Men 

dokumenter vil gå ut i februar.  
 

Dette var konklusjonen i møtet 7. desember, der også 

høringsrunde for ny kommuneplan og arealplan ble drøftet. 

Dette er viktig dokumenter for de neste 4 årene.  Utvikling av 

lokalmiljøene, kommunikasjon og arealbruk er blant innholdet. 

Styremøtet fant sted i det nyoppussete grendehuset, se bilde. 
 

Overraskelser også denne gangen? 

Forslaget om utbygging av Busoppveien 22 kom som et 

tilleggsforslag til forrige arealplan.  Det viser at det er viktig å 

følge godt med etter hvert som innspillene kommer. Ut fra den 

planlegging som det legges opp til i Bærum kommune, er 2. 

gangs behandling av Busoppveien 22 lagt til 1. kvartal 2021 
 

Fornøyd med svar om planer for Berger 

Kommunen har gitt vellet tilbakemelding når det gjelder planer 

for Berger Bo og behandlingshjem. Planen er å etablere 150 nye 

heldøgns omsorgsplasser for eldre på tomten med ferdigstillelse i 

2026. Samtidig vurderes tomten til Belset skole for oppretting av 

sykehjem eller omsorgsplasser for eldre. 
 

Detaljregulering av Eineåsen skole 

Detaljregulering for den nye ungdomsskolen er sendt til høring. 

Styret har ingen kommentarer til den fremlagte planen, men vil 

følge opp skoleveier fram til den nye skolen.  Styret er også 

opptatt av at vegetasjon og natur beholdes i størst mulig grad 

rundt skolen. 
 

Vannledning og jordvern 

Vellet vil ta kontakt med kommunen når det gjelder tilbakeføring 

av matjord og naturlig vegetasjon i området vest for Rykkinn der 

det nå anlegges ny hovedvannledning nordover mot Isi. 
 

www.velbutikken.no 

-også for 

deg! 
 

Gjennom Vellenes 

Fellesorganisasjon har 

vellet og alle 

medlemmer muligheten 

for å handle gjennom 

«Velbutikken» 
 

Gå inn på www.velnett.no» 

og trykk på Velbutikken.  

Mange nyttige og gode 

tilbud for hus, hytte og 

nærmiljøarbeid. 

Her kan du finne sikkerhets-

utstyr, utstyr til hagen 

lekeapparater og mye annet. 

Alt på ett sted og til 

fordelaktig pris! 
 

 
 

http://www.velbutikken.no/
http://www.velnett.no/
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Juletrekastning 2021  

9. januar kl. 14 til 16 
 

Ferdig planlagt – men må ta et 

forbehold når det gjelder korona-

reglene.  Kommer tilbake på 

www.bergerogrykkinnvel.no, 

www.rykkinn.frivilligsentral.no  

 

 
 

Graving i Paal Bergs vei 
Det blir nok trafikkutfordringer i øvre del av 

Paal Bergs vei til vinteren er over, forteller 

kommunen. 
 

 

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 

 

 
 

 

 

 

Med de beste ønsker 

for julen og  

det nye året 

Hilsen fra styret 

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

