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Berger og Rykkinn 
 

-nytt fra velforeningen din
 

 

Berger og Rykkinn Vel med digitalt årsmøte 23. 
mars   
Styret inviterer til digitalt årsmøte på Teams 23. mars kl. 1900.  Vi håper mange vil delta.  
Deltakelse krever påmelding via epostadresse.  Påmelding skjer på 
www.bergrykk@online.no.  Les mer om årsmøtet og dokumenter til møtet i denne 
utgaven av velavisen. 
 

Utbygging i Busoppveien 22 ankes til 
statsforvalter i Oslo/Viken 
Flertallet i kommunestyret holdt på sitt.  Les mer om dette i på side 4 og 5. 
 

 

60 leiligheter i synsranden under Eineåsen 

Leilighetene er nesten helt utsolgt der de ligger i synsranden under Eineåsen ved den 
gamle «Sjømennenes Helseheim». På avstand føyer de seg pent inn i høydelinjen til den 
gamle bygningen. 

http://www.bergrykk@online.no
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Velavisen feirer 

20 års jubileum  
 

«Berger og Rykkinn Vel – nytt fra 

velforeningen» kom ut for første 

gang til årsmøtet i mars 2001. Det 

ble 3 utgaver dette første året. 
 

Årsmøtet ble preget av planene om ny E16 

der Skui Vel viste fram hvordan det kunne 

gjøres. Og slik ble det. 

Videregående skole på Rykkinn? 

Fylket og Bærum kommune ønsket å legge 

ny videregående skole i Bærum i 

Steinbruddet.  Dette ble ikke godt mottatt.  

Etter forslag fra velforeningen havnet 

skolen i BI`s gamle lokaler i Sandvika. 

Vi ble ikke invitert til åpningen! 

Kolsåsbanen til Rykkinn? 

Dette var også tema i 2001, og siden har 

det vært tema mange ganger. Det var også 

det året Rykkinnbussen forsvant fra Karl 

Johans gate og Stortingsgata. 

 

Les «Rykkinn-

boka» digitalt 
«Fra bondeland til 
boligparadis» ble en suksess.  
Rykkinnboka er fremdeles etterspurt, men nå 

er opplaget borte! "Fra bondeland til bolig-

paradis" ble en bestselger i bokhandelen på 

Rykkinn. Medlemmer i Berger og Rykkinn vel 

mottok boka som del av medlemskapet. Om du 

ikke klarte å skaffe deg et eksemplar, kan du 

nå lese boka digitalt på 

www.bergerogrykkinnvel.no 

 

 

 
Innkalling til 

årsmøte for 

Rykkinn 

Frivilligsentral 
Pga. koronapandemien vil vi i år 

gjennomføre årsmøtet på Teams.  

Tid; 25. mars kl. 18:00 

Hvis du ønsker å delta, må du sende ditt 

navn og e-postadresse til; 

 post@rykkinn.frivilligsentral.no 

En uke før møtet vil du få tilsendt en lenke 

slik at du kan logge deg på møtet. 

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, 

må sendes styrets leder innen  

11. mars: britta.zeiner@hotmail.no 

Årsmøtedokumentene vil være tilgjengelig 

på vår hjemmeside og facebook siden fra 

18 mars. 
 

http://www.bergerogrykkinnvel.no/
mailto:post@rykkinn.frivilligsentral.no
mailto:britta.zeiner@hotmail.no
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Det er lov å drømme: 

Naturpark under Eineåsen? 
Skal neste generasjon opplever mørk granskog, eller kan vi få Bærum 

kommune og Løvenskiold til å tenke annerledes.  Stier, noen benker, 

kanskje en gapahuk i et område med blandingsskog?  Velforeningen er i 

ferd med å «sondere terrenget». 
 

 
Skogsområdet var fremdeles grønt og fint i 2016. Så ble det gult - og nå er det borte. (Foto: ES)  

  

Skogen tørket ut og 

forsvant. Gror det til eller 

skal området plantes som 

før?  Ideen om å skape en 

friluftspark har kommet 

opp.  Styret ønsker nå å 

snakke med de 2 

grunneieren om en plan 

for beplanting av dette 

populære «snar-

turområdet». Felter med 

barskog.  Blandingsskog 

og åpne områder. Tursti 

og kanskje en gapahuk? 

I østre del av området går 

«kulturstien opp mot 

«Store Olaven». Nedre 

del av kulturstien går 

gjennom området.  Det 

gjør også skiløypen. Det gjør også turvei og tursti i området.   

Vi er spent på hvordan forslaget mottas. 
 

 
 
Midtre del av området er regulert til «offentlig bebyggelse», 

området bak som   friluftsområde med vern.  Områdene videre 

mot Gommerud gård er avsatt til friområde og landbruk.    
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Kommunestyret vedtok 

utbygging i Busoppveien 22 
Siden 2017 har denne saken skapt frustrasjon og diskusjon i Bærum, ikke 

minst her på Rykkinn.  Det som ble lagt fram som et tillegg til arealplanen i 

Bærum har reist diskusjon om verdifulle friområder, jordvern og verdien 

av å samlokalisere 3 institusjoner for beboere med særskilte behov. Nå blir 

statsforvalter i Oslo og Viken neste stopp for saken. 
 

 
 

Vil statsforvalter gripe inn?  Protester og faglige uttalelser er mange. Bit-for-bit forsvinner friområder 

og matjord. (Foto: ES)
 

Bærum kommune og Budstikka mener at 

hensynet til de svakeste gruppene trumfer vern 

om matjord og friområder.  Helsedirektoratet 

advarer imidlertid mot å samle flere 

institusjoner for utviklingshemmede på samme 

sted.  Ikke ut fra omliggende bomiljø, men ut 

fra pasientenes behov.  Men kommunen mener 

at en slik samlokalisering gjør det enklere å 

utnytte faglig kompetanse ved institusjonene. 

Samling av de 3 institusjonen i Busoppveien er 

deres hovedbegrunnelse. 

 

Ikke-sak 
Hensynet til dem som skal bo der er imidlertid 

en ikke-sak i kommunens vedtak om å legge 

den 3. institusjonen i området nedenfor 

Busoppveien. Dette er blant de punktene som 

Berger og Rykkinn Vel tar opp i klagen til 

statsforvalter i Oslo og Viken. 

 

Hva er innbyggermedvirkning? 
Vellet stiller også spørsmål om hvilken plass 

innbyggermedvirkning har i saker som dette.  

Både kulturminneavdelingen og jordbruks-

sjefen i Bærum går mot å bruke dette arealet.  

Det gjør også alle organisasjoner som har uttalt 

seg.  Disse representerer alt fra naturvern til 

pasientorganisasjoner.  Innbyggermotstanden 

har vært massiv.  Vi ber derfor Statsforvalter 

om å gjøre en særskilt vurdering av om Plan- 

og bygningslovens formålsparagraf er 

overholdt: Vellet mener Statsforvalter må bidra 

til å beskrive nærmere hva det innebærer 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.» 

 

Medvirkning blir en postkasse 
Ikke bare i denne saken, men også i saker 

landet rundt preges medvirkningsprosessen av 

å være et postmottak for klager som ikke får 

virkning for kommunenes utredning og vedtak. 

   

Demokratisk problem 
Dette forverres i de sakene hvor kommunen er 

forslagsstiller, tiltakshaver og politisk ansvar 

for forvaltning av lovens bestemmelser.  De 

samme politikerne og saksansvarlige er med 

hele veien.  Dette er et demokratisk problem. 
 

Du kan lese hele uttalelsen på 

www.bergerogrykkinnvel.no    

http://www.bergerogrykkinnvel.no/
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Sagt i debatten: 
 

Erfaringene fra Brekkeski vil leve 
videre, og prege nye debatter i 
årene som kommer. Det som må 
telle mest er å gi disse psykisk 
utviklingshemmede et verdig tilbud.  
(Budstikka) 
 

Vi i aksjonsgruppa ønsker ikke å så 
splid mellom naboer på Rykkinn, og 
presiserer at vi er imot enhver ny 
kommunal utbygging på Rykkinn.  
Her er nemlig antallet slike typer 
kommunale institusjonsplasser (over 
420) langt høyere enn de fleste 
andre steder i Bærum. Ansvaret må 
denne gang bæres av andre 
områder i Bærum. 
(Aksjonsgruppa Nei til utbygging av 
landbruks- og friområdene på Rykkinn). 

 
En naturlig følge av Bærum 
kommunes vedtak i 2018 om at 
matjord og dyrkbar mark ikke lenger 
skulle nedbygges. 
Jeg husker fortsatt årsmøtet i Berger 
og Rykkinn vel i 2019 hvor 
daværende planutvalgsleder Ole 
Kristian Udnes fortalte oss om 
vedtaket til begeistring for de 
fremmøtte. Hvilken gledelig nyhet 
det var for oss som er opptatt av 
jordvern! Og jordvernere er det 
mange av, ikke minst blant den 
yngre generasjon.  
(Ørnulf Ødegaard, pensjonist, Rykkinn) 

 
Utbyggingen er med på å ødelegge 
økosystemet. Selv om det er snakk 

om en mindre del er det svært 
ødeleggende. 
(Professor Per Ottar Seglen) 

 
Det er heller ikke til å legge skjul på 
at den varslede utbyggingen på 
dyrket mark nedenfor Nordby gård 
er blitt en symbolsak for oss. Og vi 
spør og i fullt alvor; har ikke 
politikerne våre tatt inn over seg den 
alvorlige situasjonen vi er i. 
(Trinelise Dysthe) 

 
Begge alternativene innebærer kun 
små eller ingen inngrep i områder 
med vesentlig betydning for 
naturmangfold, og ingen naturtyper 
eller rødlistearter er vurdert å bli 
nevneverdig berørt av noen av 
alternativene. 
(Bærum kommune) 

 
Vi står i et forferdelig dilemma i 
denne saken. Samlokalisering av 
boligene må vektes opp mot de 
verdiene som vi også skal ta vare på, 
nemlig kulturlandskapet. Jeg 
oppfordrer de ansvarlige i 
kommunen til neste gang å finne 
tomter som er bedre egnet slik at vi 
ikke blir satt i dette dilemmaet. 
(Leder av planutvalget i Bærum, Eirik T. 
Bøe) 

 
Området er verdsatt til «Svært viktig 
friluftsområde» med mange 
opplevelseskvaliteter. Blant disse 
kvalitetene er opplevelsen å bevege 
seg i vekselvis åpne landskapsrom 
og områder med blandingsskog. 
(Berger og Rykkinn Vel) 
   

https://www.budstikka.no/boligbygging/baerum-kommune-fikk-huden-full-i-folkemote-pa-rykkinn/561282!/
https://www.budstikka.no/boligbygging/baerum-kommune-fikk-huden-full-i-folkemote-pa-rykkinn/561282!/
https://www.budstikka.no/boligbygging/baerum-kommune-fikk-huden-full-i-folkemote-pa-rykkinn/561282!/
https://www.budstikka.no/boligbygging/baerum-kommune-fikk-huden-full-i-folkemote-pa-rykkinn/561282!/
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Nå er det Rykkinn Frivilligsentral som bestemmer i Grendehuset 

En epoke er over for Grendehuset 
Høsten 2004 vil bli husket av mange.  Dårlig sommer. Biblioteket på 

Rykkinn ble lagt ned og grendehuset skulle selges til Nærsenteret. Det 

skjedde i et avsluttende nattmøte under Bærum kommunes 

budsjettbehandling like opp under jul. Men slik gikk det ikke. 
 

Også Eiksmarka og Høvik biblioteker skulle legges ned. Men 

politikerne må ha skjønt at innbyggerne ikke godtok dette, at den 

nattlige beslutningen var dårlig. Det kom i gang en prosess med 

alternative løsninger. Denne var faktisk påskyndet av daværende 

ordfører Odd Reinsfelt, som var opptatt av å finne en balansert 

løsning som politikerne kunne akseptere.  På Rykkinn ble det en 

kombinasjon av skole-bibliotekarer og frivillige, organisert av 

Berger og Rykkinn Vel. Denne frivillighetsordningen varte helt 

fram til neste budsjett ble vedtatt for 2006. 

Men grendehuset da? 

Men spørsmålet om Grendehusets fremtid var fremdeles uavklart. 

Høsten 2005 kom imidlertid en del rykkinn-mennesker sammen! 

Grendehuset må reddes. Forhandlingene tok nesten et år. En 

formell avtale ble undertegnet av kommunen og Berger og 

Rykkinn Vel 7. desember 2006. 
 

 

Arne Dignæs, Erik Sennesvik og Erna Dyvesether sørget for 

utleieavtaler, penger inn, administrasjon og teknisk vedlikehold i 

nesten 15 år. (Foto: LS) 
 

Penger til oppussing og ny forening 

Kommunal generøsitet fulgte med.  En halv million til fornyelse 

og oppussing. Sammenslutningen Rykkinn Grendehus ble 

etablert som selvstendig frivillig forening der Rykkinn  

 

Kulturkomite, Olsenbanden, 

Rykkinn nygamalt og vellet 

var hovedansvarlige. Mange 

deltok i dugnaden for å 

pusse og bygge om grende-

huset. Slik sett ble Rykkinn 

en prøvekanin for frivillig 

drift.  Øvrige grendehus og 

kulturlokaler var – og er 

fremdeles kommunale. 

Biblioteket var også viktig 

for en lykkelig start – og 

fortsettelse.Erna Dyvesether, 

Arne Dignæs og Erik 

Sennesvik, seinere også Gro 

Anita Haugen sto for driften 

av Grendehuset i nære 15 år. 

Flere forsøk ble 

nedkjempet 

I 2010 ønsket kommunen å 

flytte Grendehuset til 3. 

etasje i senteret for å frigjøre 

lokalene til annet formål. 

Aase bygge-administrasjon 

stilte med gratis 

konsulenthjelp: Dette var 

ubrukelig som samfunnshus.  

Da ble det ny runde med 

politikerne. Men det ble som 

før.  

I 2013 ville Nærsenteret 

kjøpe kommunens andel 

som inkluderte Grendehuset. 

Men nok en gang mobili-

sering - og nedkjemping. 

Nå er en epoke over 

I april legges Sammen-

slutningen Rykkinn Grende-

hus ned, og Rykkinn 

Frivilligsentral overtar. 

Ansvaret gikk formelt over 

1. januar. 

En epoke er slutt. 
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Tirsdag 23. mars 2021 

Kl. 1900 – 2100  

Digitalt 
  
 

Saksliste 
 

1. Godkjenning av innkalling, saksliste og dagsorden 
Innkalling var tatt inn i velavisen nr. 1/2021 til beboerne i velområdet 

 

2. Valg av ordstyrer, underskrivere av protokollen og referent 
Styret foreslår styrets leder, Erik Sennesvik, som ordstyrer og Karen Skeie Fors som 

referent.     Til å underskrive protokollen velges …………………… 

 

3. Styrets beretning for perioden 2020 
Beretningen er tatt inn i ”Berger og Rykkinn – nytt fra velforeningen din” – Mars 

2021 

 

4. Regnskap med revisjonsberetning 2020 
Regnskapet med revisors beretning er tatt inn i ”Berger og Rykkinn – nytt fra 

velforeningen din” – Mars 2021.     

 

5. Årsbudsjett 2021 med fastsetting av kontingentsatser 
Forslag til budsjett tatt inn i  ”Berger og Rykkinn – nytt fra velforeningen din” 

– Mars 2019.  Kontingent foreslås økt til kr 250,- pr år. 
 

6. Innkomne forslag – Forslag fra styret – Velforeningens arbeid 2019 
Forslag til arbeidsprogram er tatt inn i ”Berger og Rykkinn – nytt fra 

velforeningen din” – Mars 2021 
 

7. Valg av 

• Styremedlemmer for 2 år 

• Personlige varamedlemmer for 1 år 

• Revisor for 1 år 

Innstilling fra styret bekjentgjort i ”Berger og Rykkinn – nytt fra 

velforeningen din” – Mars 2021 
 

• Valgkomite med 3 medlemmer for 1 år 
         

8. Eventuelt 
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Gjennomføring av årsmøtet 

2021 
 

 

Vedtektene fastsetter at det skal avholdes årsmøte i Berger og 

Rykkinn Vel innen utgangen av mars måned.   

 

Gjeldende smittevernbestemmelser gjør at årsmøtet ikke kan 

gjennomføres som fysisk møte. 

 

Møtet gjennomføres som digitalt møte ved hjelp av  

a) Teams møteapplikasjon 23. mars kl. 1900  

eller med mulighet for  

b) å stemme med stemmeskjema, se under. 

 

Dette innebærer at de som ønsker å delta på møtet må melde seg på 

innen 20. mars 2021 via epost til bergrykk@online.no.   

Det vil bli sendt innkalling til møtet 22. mars på epost til møte 23. 

mars kl. 1900.  Oppkobling bør skje kl. 1855. 

 

For dem som ikke har denne muligheten, blir det lagt ut et 

stemmeskjema på www.bergerogrykkinnvel.no 19. mars.   

 

Stemmeskjema med avsendernavn og -adresse må sendes til 

bergrykk@online.no. Det kan stemmes frem til 25. mars kl. 1500. 

 

 

Styret i Berger og Rykkinn Vel

mailto:bergrykk@online.no
http://www.bergerogrykkinnvel.no/
mailto:bergrykk@online.no
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Berger og Rykkinn Vel – årsmøte 2021 
 

SAK 1: Godkjenning av innkalling, saksliste og dagsorden 
 

Innkalling var tatt inn i velavisen nr. 1/2021. Forslag til vedtak: Godkjennes 

 
 

SAK 2: Valg av ordstyrer, underskrivere av protokollen og 

referent 
 

Styret foreslår styrets leder, Erik Sennesvik, som ordstyrer og Karen Skeie Fors som referent. Til å 

underskrive protokollen velges …………………… Forslag til vedtak: Godkjennes 

 

SAK 3: Styrets beretning for 2020 

 
1. Opplysninger om velforeningen 
 

Velforeningen hadde ved utløpet av  året  384 

(372) enkeltmedlemmer og 9(9) kollektivt 

tilsluttet med 686 (696) medlemmer,  til- 

sammen 1.070, mot 1.068 medlemmer 2019. 

Medlemstallet svarer til litt over 80% av 

registrerte boenheter i området.   Det er 1330 

registrerte adresser i vellet. Medlemstall 

kollektive medlemmer har gått noe ned. Det 

skyldes antakelig ledige leiligheter.   

2 medlemmer har betalte kontingenten i januar 

2021 for 2020.    
 

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 2020-2021 
Erik Sennesvik (leder) 

Styret prolongerte funksjonsfordelingen slik i 

april 2020: 
Britta Zeiner  (nestleder) 

Karen Skeie Fors (økonomifunksjon) 

Margit Nielsen 

Are Sondenaa (v) 

Øyvind Jordheim  

Monika Jansen Strand (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 og Eineåsen. 

 

Økonomi 

Driften av velforeningen er nøktern men 

effektiv, og økonomien er tilfredsstillende. Det 

er et underskudd på kr 30.235,-.  Det var 

budsjettert med et nullresultat.  Styret har 

prioritert å opprettholde aktivitetene så langt 

som mulig under gjeldende smitteverns-

restriksjoner.   

Lag og foreninger på Rykkinn er tildelt støtte 

litt over budsjett, igjen begrunnet med den 

vanskelige situasjonen mange har vært i. 

Velavisen er blitt en del dyrere å trykke, som 

følge av at restriksjonene gjorde det nødvendig 

å bytte leverandør. Inntektene er noe lavere 

enn budsjettert, noe som skyldes redusert mva-

kompensasjon for 2019. 

 

mailto:bergrykk@online.no
http://www.bergerogrykkinnvel.no/
http://www.facebook.com/
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Vellet er gjennom Frivillighetsregisteret inn-

meldt i Grasrotandel.  Det er bokført  

kr 12 269,- i inntekt i regnskapsåret.  Dette er 

en økning på 27%. 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 31.12.2020  kr 391 578,- .  

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 55 400,40. Dette 

inkluderer «koronastøtte» til korps m.v. 

 

Dugnadsarbeid ved våraksjonen inngår i 

kostnadene for aksjonen med kr 7.000. 

 

Det er bevilget kr 10.000,- for kartlegging og 

rydding av skrot langs vellets Kulturløype i 

Eineåsen.   

En del arbeid gjenstår og gjøres denne våren.    

 

Rykte Teater Koronastøtte  5 000,00 

Rykkinn 

Seniorkor 

Støtte  4 000,00 

BVIF 

Langrenn 

Støtte 

Eineåsen 

Skianlegg 

20 000,00 

Mallingsrud 

veien 

Tilskudd 

juridisk hjelp 

– Busoppveien 

22 

  5 000,00 

Mannskapet og 

BRV 

Juletrekasting 

2020 

  4 400,00 

Gommereud 

og Berger 

skolekorps   

Koronastøtte 10 000,00 

Bryn Skoles 

Musikkorps 

Koronastøtte  5 000,00 

Venner av 

Bærum 

Sykehus 

Gave  2 000,00 

Sum 
 

55 400,00 

 
 

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. Det har ikke vært avholdt 

fysiske møter i denne sammenheng etter 

årsmøtet 11. mars. 

 

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 

2020/2021.  2.400 velforeninger er medlemmer 

i VFO.  

Blant fordelene med medlemsskap er mva-

kompensasjon, forsikringsordninger, jurdisk og 

organisasjonsmessig rådgivning og 

informasjon. 

  

Styret har samabeidet med foreningen 

«Mannskapet på Rykkinn» i flere 

sammenhenger - og også i år med  

”Stolpejakten”, se www.stolpejakten.no 
 

http://www.stolpejakten.no/
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Områdene i Busoppveien 22 ser mest ut som et stort anleggsområde.  Mange har tvil om området er 

mulig å bringe tilbake til det det en gang var. (Foto: ES) 

 

Vellet har representanter i styret for Rykkinn 

Frivilligsentral og Sammenslutningen Rykkinn 

Grendehus.  
 

 

3. Styrets arbeid 
 

Styret har i perioden mars 2019 til mars 2020 

hatt 7 møter og behandlet en rekke saker som 

har betydning for utviklingen av Rykkinn-

området. 

  

a) Reguleringsplaner. Endret regulering. 

Arealbruk 
 

Olaf Bryns vei - Telenor  

Reguleringsplanen er nå ferdigbehandlet. 

Vellet har pekt på at det mangler fortau langs 

denne siden av Økriveien, og at det bør holdes 

av arealer til holdeplass for buss retning Oslo.  

Er uavklart. 

 

Igangsatt regulering Angerstveien, øvre del 

Opparbeiding av fortau.  Foreligger ennå ikke 

som plansak. 

 

Utbygging av betjente boliger Busoppveien 22 

Saken har vært gjenstand for omfattende 

behandling også i denne styreperioden i 

forhold til 

• Fylkesmannens tilbaketrekking av 

innsigelser 

• Uttalelse til 1. gangs behandling i 

kommunen 

• Uttalelse til 2. gangs behandling i 

kommunen 

• Befaringer  

• Presseinnspill og debattinnlegg i Budstikka 

• Kontakt med politikere 

• Klage til statsforvalter i Oslo og Viken 

• Behandling av en rekke 

medlemshenvendelser om saken 

 

Tur- og gangvei fra Brenneområdet mot Gamle 

lommedalsvei 

På henvendelse fra avdeling Park og idrett i 

Bærum kommune, behandlet styret alternative 

forslag til turvei over jordene i det aktuelle 

området.  Turveien var også ment som 

alternativ skolevei, men som turvei uten  

vintervedlikehold og lys.  Etter råd fra 

beboerne i området ble det ikke gitt tilslutning 

til forslaget.  Krav om sikker skolevei 

opprettholdes som fullverdig gangvei/fortau. 

 

Frantzefoss Gjenvinning. Utbygging ved 

turveisystem på Isi 

Vellet har støttet beboerne i området og Skui 

vel i arbeidet med saken. 

 

Hovedvannledning fra Gommerud via 

Brekkeski til Isi og videre mot Sollihøgda 

Det har vært godt samarbeid og god 

informasjon om strekningen fram til 

Brekkeski. Det har imidlertid vært nødvendig 

med oppfølging når det gjelder strekningen 

over Nordbyjordene.  Styret er ikke fornøyd 

med oppfølgingen av prosjektet og ser at lokalt 

naturmiljø og jordvern sannsynligvis ikke er 

fulgt opp.  Dette er påtalt. 

 

Nedlegging av Berger Svømmehall 

Nedlegging av Berger svømmehall som 

publikumsbad var tema for et møte med 

Bærum kommune i sommer.  Forslaget ble 

fulgt opp i kommunebudsjettet.  Styret er god 

fornøyd med at iherdig innsats mot 

nedleggingen ført til at Bærum kommune 

snudde i saken. 
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b) Busstilbud Rykkinn – Ruter linje 215A 

 

Bussrute 215A er nå etablert slik velforeningen 

også har ønsket, men det er ikke opparbeidet 

holdeplasser i Økriveien mellom kryss 

Rykkinnveien og Bryn kirke på vei mot 

Kolsås.  Dette er en vesentlig ulempe for 

beboerne i Brenneområdet.  Ruter har svart at 

planene er under arbeid, men at fysiske 

arbeider må vente til holdeplasser for 

leddbusser i østre Bærum er opparbeidet. 

Saken følges opp. 

 

c) Kommuneplanens arealdel 

Det er avgitt uttalelse til kommunen om 

planstrategi for ny arealplan.  Kommuneplanen 

kommer i sin helhet opp til behandling i 2021. 

 

Her kan det komme forslag til endret bruk av 

arealene på Rykkinn

 

 

 
 

d) Andre uttalelser til Bærum kommune 

• Oppfølging trafikksikkerhetsplan 

• Parkeringsnorm for kommune 

• «Klimaklok kommune» 

• Berger Bo og Behandlingssenter, videre 

arbeid 

• Ny Eineåsen skole – Tidligere Gommerud 

skole 

• Brøytestandard for gangveisystemet 

• Påminnelse om reasfaltering av noen veier 

• Rydding i kommunale friområder 

• Skilting og veimerking 

 

 
 

 

 

e) Rykkinn grendehus 

 

Rykkinn Frivilligsentral har formelt overtatt 

ansvar og drift for grendehuset fra 1. januar 

2021.  Foreningen «Sammenslutningen 

Rykkinn Grendehus» legges ned i april 2021. 

 

f) Rykkinn Frivilligsentral 

 

Vellet samarbeider med Frivilligsentralen der 

det er naturlig.  Nestleder i Berger og Rykkinn  

Vel, Britta Zeiner, er styreleder i 

frivilligsentralen. 

 

g) 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. 
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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, 

men kapasiteten hos kommunen er fremdeles 

lav – men samarbeidet er godt, noe som 

innebærer at slik rydding kan skje på dugnad 

etter en gjennomgang med kommunen av 

aktuelle områder. 
 

Naturpark i området øverst på Rykkinn. 

Styret ønsker å ta kontakt med eierne av 

området som ble betegnet som «Steinbruddet» 

og «100-meterskogen» for å få til en ny 

beplantning av området som kan styrke 

friluftslivet.  Arbeidet er i en innledende fase. 
 

Ny gapahuk langs Kulturløypen 

Styret har sammen med Mannskapet på 

Rykkinn arbeidet med å finne en god 

plassering av en ny gapahuk.  Det arbeides 

videre med en løsning som er akseptabel for 

grunneier og tar hensyn til andre brukere av 

området.   

 

h) Oppvekstmiljø - Speiderhus - 

ungdomshus  

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. Det er god kontakt med  

 

 
Fra Solfjellstua. (Foto: LS) 

 

kommune når det gjelder islegging av 

skøytebaner og oppkjøring av nær-skiløper. 

 

Ungdomshus – Aktivitetshus på Rykkinn 

Styret har i henvendelse til Bærum kommune 

pekt på behovet forsamlingshus for ungdom 

som ikke er opptatt av organisert idrett. 

Speidernes tilhold i Leirdueveien har stadig 

vært truet av kommunens utbyggingsplaner.  

Andre fritidsinteresser er ikke ivaretatt.  Vellet 

har møtt forståelse, men ingen forslag til 

løsning.   

 

i) Seniorpolitikk og behandlingsplasser 

Nedlegging av Berger Bo- og 

behandlingssenter er fulgt opp, men 

kommunen svarer at de ikke har tatt 

standpunkt til gjenoppbygging eller flytting til 

annet område på Rykkinn. 

 

k)  Andre saker som har vært behandlet/tatt 

opp 
 

- Kjøring og parkering i gangveisystem 

- Trafikksikkerhet i Angerstveien 

- Trafikksikkerhet graving i Paal Bergs vei. 

- Støyskjermen ved parkeringsplassen ved 

Grendehus 

- El-sykler ved bussholdeplassene 

- Parkeringsrestriksjoner foran Grendehus 

(gjennomført i juni 2020) 

- Oppfølging av skogpleie, trefelling 

- «Juletrekasting 2021» - måtte avlyses 

 

l)    Andre møter  etc.  

PÅ grunn av koronasituasjonen har det ikke 

vært gjennomført fysiske møter etter 12. mars 

med unntak av desember-møtet.  Drøftinger 

har skjedd i digitale møter knyttet til saker som 

er omtalt andre steder i beretningen. 
 

 
Trangt om plassen når brannbilene skal fram 

på smale veier. (Foto: ES) 
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m) Saker fra medlemmene 

 

1. Bruk og vedlikehold av fellesområder og 

kommunale områder  

2. El-sykler i boligveiene 

3. Parkering i trange veier – hinder for 

utrykningskjøretøyer 

4. Tiltak for et mer miljøriktig nærområde 

5. Jordvern og biologisk mangfold i området 

6. Vegetasjon i trafikkfarlige kryss og trær 

langs veier 

7. Omfattende feil vegbelysning 
 

Enkelte saker tas opp med de berørte 

beboerne/huseierforeninger eller boligsameier, 

andre saker er tatt opp med kommunen.  

  
 

n) Informasjon og nettsted for Berger og 

Rykkinn vel 
 

Det er utgitt 6 utgaver av ”Berger og Rykkinn 

– nytt fra velforeningen din” i 2020, nr. 5 og 6 

som dobbeltnummer. Det er 20 år iden 

velavisen første gang kom ut – i mars 2001. 
  
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 og 

hyppige nyhetsmeldinger og til henvisning til 

nettsiden. 

 
 

4. Personvernregler - GDPR 

«Personvernerklæring» er tidligere gjort kjent 

for alle medlemmer og andre beboere i 

velområdet og er tilgjengelig på nettsiden. 

Erklæringen følger godkjent standard. 
 

 

5. Kvistaksjonen 2020 

Aksjonen ble gjennomført etter planen på tross 

av koronatiltak. 

 

 

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, 1.mars 2021 

 

Styret 

 

 

 

 

Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner styrets beretning 
 

 

 

SAK 4: Regnskap 2020   
 

Regnskapet for 2020 viser et 

underskudd på kr 30 235,-.  Det var 

budsjettet balansert mellom utgifter og 

kostnader. Egenkapitalen er kr 391 578,- 

Kortsiktig gjeld utgjør kr 1 235,-.  2 

kollektive medlemskap var ubetalt pr 

31.12.2020.  Disse er nå innbetalt. 

 

Redusert tilbakebetaling av merverdiavgift 

er en hovedårsaken til svikt i inntektene.  

Dette skyldes at kostnader knyttet til 

tilskudd ikke gir mva-fradrag, kun dersom 

velforeningen betaler faktiske fakturaer. 

Budsjettanslaget var nok vel optimistisk i 

forhold til de budsjettvedtak Stortinget 

seinere gjorde når det gjelder total-

avsetning til ordningen.  

 

Grasrotandelen har imidlertid hatt en 

gledelig økning på 27% i 2020. 

http://www.bergerogrykkinnvel.no/
http://www.facebook.com/
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Kostnadene ligger høyere enn budsjettert. 

Dette gjelder særlig «Støtte til korps, idrett, 

kultur».  Styret har innvilget støtte til tiltak 

som var rammet av korona-tiltakene, men 

mener det er viktig å bidra til å 

opprettholde aktiviteten i frivillige lag og 

grupper slik situasjonen utviklet seg. 

Beløpet omfatter også utgifter til behov for 

opprydding i Eineåsen langs vellets 

kultursti. Denne blir sluttført våren 2021. 

Trykking av velavisen er høyere enn 

budsjettert.  Vellet har p.t. ikke tilgang til 

tidligere leverandør.  

 

Resultatet bærer preg av at kostnadene 

øker jevnt og trutt, mens velkontingenten 

har stått fast siden 2015. 

 

Under sak om budsjett er regnskapstall og 

budsjettall angitt for perioden 2018 – 2021. 

 

 

RESULTATREGNSKAP  01.01-31.12

Note 2020 2019

Kontingent 134 240 134 040

Refusjon merverdiavgift 14 795 23 703

Andre tilskudd 0 0

Grasrotandel 12 269 9 679

Diverse salg 0 7 100

Sum inntekter 161 304 174 522

Medlemskontingenter 10 335 10 912

Støtte til korps, idrettslag, kultur etc. 55 400 95 058

Møteutgifter, adm.utgifter 35 863 38 159

Medlemsinformasjon 31 310 19 443

Kulturvandring Eineåsen og Stolpejakten 18 750 3 500

Våraksjon 28 030 26 162

Ekstern regnskapsfører 4 000 3 900

Kontorhold leder 10 000 10 000

Til "Styrets" disposisjon 0 0

Sum kostnader 193 689 207 133

Driftsresultat -32 385 -32 611

Finansinntekter og finanskostnader

Renteinntekter fond 1 652 2 499

Renteinntekter bank 1 264 1 425

Bankomkostninger -767 -1 185

Resultat av finansposter 2 150 2 739

Ǻrets resultat -30 235 -29 872

Berger og Rykkinn Vel
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BALANSE
Note 31.12.2020 31.12.2019

EIENDELER

Omløpsmidler

Fordringer/bank

Fordringer  (Innbet. I januar 2021) 14 400 8 100

Bankinnskudd 246 430 299 492

Pengemarkedsfond, DnB 131 983 130 331

Kontantbeholdning 0 0

Sum omløpsmidler 392 813 437 923

SUM EIENDELER 392 813 437 923  
 

BALANSE
Note 31.12.2020 31.12.2019

EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Kapital 391 578 421 813

Sum egenkapital 391 578 421 813

Gjeld

Kortsik tig gjeld

Annen kortsiktig gjeld 1 235 16 110

Sum kortsiktig gjeld 1 235 16 110

Sum gjeld 1 235 16 110

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 392 813 437 923  
 
KOMMENTAR TIL BALANSEOPPSTILLING 2020

Fordringer Kommentarer

Koll.medlemsskap 2019 - Åsjordet Huseierforening 7 200 Bet. 27/1-21

Koll.medlemsskap 2020 - Åsjordet Huseierforening 7 200 Bet 18/1-21

14 400

Div kortsiktig gjeld

Effektus - Lisens styreweb 4.kv 2020 1 235

1 235  
Regnskapet er godkjent av styret elektronisk 

 

 

Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner regnskapet for 2020 
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SAK 5 Budsjett 2021 
 

Det budsjetteres med om lag samme aktivitetsnivå i 2021, men det er ikke planlagt 

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

 
1. Kontingenten økes fra 200,- til 250,- og omtrent uendret medlemstall (se eget avsnitt) 

2. Antall utgivelser av velavisen tilpasses budsjettet. 

4. Støtte til korps, idrettslag, kultur er lagt inn med noe lavere ramme, men samtidig slik at styret 

har et beløp til disposisjon 

5. Digitale løsninger gjelder «Rykkinnboka» og tilsvarende løsning for velboka. Tilbud er ikke 

mottatt. Det planlegges en endring i løsningen for medlemssystem. 

 

Forslag til økning av årskontingenten: 

Kontingentbeløpet er ikke justert siden 2015.  Regner en inn prisoppgangen i perioden fram til 

i dag gir dette en årskontingent på kr 224,40 i 2020. 

 

Styret har gjort en sammenlikning med velkontingent i andre velforeninger i Bærum.  

Foreninger som avholder våraksjon ligger på mellom 220 og 300,-.  Bare 2 andre foreninger i 

undersøkelsen gir tilskudd til lokale foreninger og lag og til sosiale arrangementer slik som på 

Rykkinn. Disse har kr 300,- og 400,- i kontingent, men har våraksjon som gir høyere 

transportkostnader  enn det vi har fra Rykkinn. 

    

Styret foreslår å øke kontingenten fra kr 200,- til kr. 250,- pr år for å opprettholde 

aktivitetsnivå og engasjement.  Medlemskap for medlemmer i huseierforeninger og 

boligsameier der alle er kollektivt innmeldt, og der det faktureres under ett, har som tidligere 

henholdsvis 50% og 33 1/3 av full kontingent. 

 

 
Fra Wøien gård mot Brenneområdet. (Foto: ES) 
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Oversikt regnskap 2020 og budsjett 2021: 
 
I oversikten under er driftsregnskapet lagt inn i tabellen.  Budsjettet følger samme inndeling. 
 
INNTEKTER Bud. 2018 Regnsk.2018 Bud. 2019 Regnsk.2019 Bud. 2020 Regnsk.2020 Bud. 2021

Medlemskontingent 133 000      133 840         133 000         134 040         134 000         134 240         165 000         

Refusjon merverdiavgift 9 000         51 476           22 000           23 703           24 200           14 795           18 000           

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

Tilskudd prosjekter -             15 000           -                 -                 -                 -                 -                 

Grasrotandel 4 000         7 419             8 000             9 679             10 000           12 269           13 000           

Renteinntekter 3 500         2 575             2 500             3 924             4 000             2 916             3 000             

Sum inntekter 164 500      229 215         168 500         178 446         172 200         164 220         199 000         

KOSTNADER

Kontingenter til andre 9 000         12 769           13 000           10 912           11 500           10 335           11 000           

Støtte  korps, idrettslag, kultur 25 000        29 000           60 000           95 058           30 000           55 400           35 000           

Møteutgifter, admin, kontorrekv. 34 000        26 958           28 000           38 159           30 000           35 863           30 000           

Annonser -             -                 -                 -                 -                 -                 -                 

Medlemsinformasjon 26 000        19 089           20 000           19 443           25 000           31 310           35 000           

Digitale løsninger -             4 900             1 000             -                 -                 -                 10 000           

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

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

Annet kontorhold 200            -                 -                 -                 -                 -                 -                 

Våraksjonen 23 000        23 968           33 000           26 162           33 000           28 030           33 000           

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

Bankomkostninger 1 000         1 305             1 400             1 185             1 400             767                 1 000             

Kultursti og Stolpejakten. 6 200         17 200           2 000             3 500             2 000             18 750           10 000           

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

Sum kostnader 164 500      200 927         202 700         208 319         172 200         194 455         199 000         

Resultat  -             28 288           -34 200         -29 873         -                 -30 235         -                  

 
Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar budsjett for 2021.  Årskontingenten settes 

til kr 250,-. Rabattordningene for kollektivt medlemskap videreføres. 

 

 

SAK 6 Styrets forslag til arbeidsprogram 2021 

 

Styret foreslår å prolongere styrets arbeidsprogram for inneværende styreperiode 

for neste periode med unntak av punkter i kursiv: 

 

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. 

Rykkinn har et bosettingsmønster med 

klare grenser mellom de bebygde 

områdene og friområder. Det er avgjørende 

å ta vare på kvalitetene i denne 
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helhetsløsningen for fremtiden. Trivsel og 

tilhørighet skaper god folkehelse. 

Det er viktig at Bærum kommune setter 

pris på sitt eget boligprosjekt på Rykkinn! 

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 2021 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. 

 

 

(Foto: ES) 

 

Velforeningen skal ivareta beboernes lokale interesser og er 

områdets talerør overfor blant annet offentlige myndigheter 

når det gjelder: 

• Arealbruk, herunder friarealer, fellesarealer og grønnstruktur 

• 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 
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• 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 2021: 
 

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 hoved-gangveier i velområdet 

 

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 
 

http://www.bergerogrykkinnvel.no/
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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 

 

 

 
Langs turveier på øvre Rykkinn. (Foto: ES) 

 
 

Sosiale og kulturelle samlingssteder på Rykkinn  
• Arbeide for å bedre tilbudet for uorganiserte aktiviteter for alle grupper  

• Bidra til å videreutvikle Rykkinn bibliotek som kulturelt møtested 
 

 

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.  
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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 

 
Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar arbeidsprogram for 2021. Tilleggsforslag 

under møtet oversendes styret til behandling.  
 
 

   

SAK 7 Valg av styre, revisor og valgkomite 2021 
 

Under årsmøtet 2020 ble det ikke valgt ny valgkomite.  Styret fungerer derfor som 

valgkomite.  Ønske om forslag til kandidater ble publisert i velavisen 12/2020 og på 

facebook/nettside. 

 

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

Situasjonen når det gjelder styreperiode, er slik: 

 
Rode    Representant    Verv  Adresse    Status 2020 

1 Margit Nielsen  Styremedlem Østbrenne 1  Tar gjenvalg 

 Are Søndenaa  Varamedlem Angerstveien 30B Tar gjenvalg 

2 Øyvind Jordheim Styremedlem Blinken 8  Tar gjenvalg 

 Monika Jansen Strand Varamedlem Sivs vei 6  Tar gjenvalg 

3 Siw Helene Myhrer Styremedlem Skogulsvei 16  Ikke på valg 

 Fernando Millan Varamedlem Einebærstien 9  Tar gjenvalg 

4 Britta Zeiner  Styremedlem Østenga 36  Tar gjenvalg 

 Karen Skeie Fors Varamedlem Østenga 3  Tar ikke gjenvalg 

5 Erik Sennesvik  Leder  Heggebærstien 37 Ikke på valg 

 Vibeke Sælen  Varamedlem Jordbærstien 5  Tar ikke gjenvalg 

6 Iren Meli Lundby Styremedlem Brekketunet 17  Tar gjenvalg 

 Halfdan Prøsch  Varamedlem Rykkinnveien 46 Tar gjenvalg 
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Innstilling fra styret 
 

Styremedlemmer: 

Rode 4:  Sigrid Meslo Såstad, Østenga 17 

Rode 5 :  Morten Urdal Johnsen, Teiebærstien 19     

 

Revisor:  Jon Kåre Bakken (gjenvalg) 

 

Valgkomite: 

Sverre Lunde, Heggebærstien 35 

Karen Skeie Fors, Østenga 3 

 

 

Forslag til vedtak: 

  

Styremedlemmer: 

Rode 4, varamedlem:  Sigrid Meslo Såstad, Østenga 17 

Rode 5, varamedlem: Morten Urdal Johnsen, Teiebærstien 19   

 

Revisor:  Registrert revisor Jon Kåre Bakken (gjenvalg) 

 

Valgkomite: 

Sverre Lunde, Heggebærstien 35 

Karen Skeie Fors, Østenga 3 

 

 

 

SAK 8 Eventuelt 

 

 

 

 
 
«Velbutikken.no» er et tilbud gjennom Vellenes Fellesorganisasjon til alle medlemmer i vellet. 

 

 


