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Berger og Rykkinn 
 

-nytt fra velforeningen din
 

 

Stolpejakten er i gang for 6. året på rad 
Stolpene er nå satt ut av «Mannskapet på Rykkinn». Stolpene er delt tre områder, 
Eineåsen, Rykkinn og «Elvelangs». Totalt 30 stolper. Stolpene står ute til 1. november. 
Papirutgaven av kartet er snart klar. Besøk Frivilligsentralen eller bruk app. Stolpejakten er 
gratis. Les mer på side 6 og 7. 
 

 
 

Her kommer bussen til Kolsås ganske snart 
Statens vegvesen anlegger nå den etterlengtete bussholdeplassen for linje 215A mot 
Kolsås. Den ligger ved bensinstasjonen rett over holdeplassen for Rykkinnbussen. Den blir 
bygget som et «kantastopp», det vil si i selve kjørebanen.  Ruter må foreta en liten 
tilpasning i rutetabellene, så dato for åpning er foreløpig litt usikker.  
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Klage på Busoppveien 22 til 

statsforvalter 
 

Velforeningen påklaget kommunens vedtak for utbygging i Brekkeski inn 

for statsforvalter i Oslo og Viken.  I slutten av mai sendte kommunen sine 

merknader til innsigelsene fra vellet. 
 

I klagen skrev Berger og Rykkinn Vel 

blant annet: "Av saksdokumentet som 

følger høringsdokumentet, er det beskrevet 

en kronglete saksgang, som har skapt 

uenighet og konflikter, ikke bare i det 

berørte og nærliggende boligområder, men 

også politisk.  Faginstanser og fagfolk 

innen arealdisponering og arealbruk har 

advart mot virkninger av tiltaket på 

nærmiljø, folkehelse, friluftsliv og 

naturmangfold. 

  

Kommunen mener alt er ivaretatt 

I kommunens tilsvar pekes det på at alle 

lovens krav til informasjon og medvirkning 

er ivaretatt. Den foreslåtte plasseringen er 

vurdert som den klart beste sett i lys av 

brukernes spesielle behov for tilsyn og 

skjermingstiltak, som også krever 

bemanning med spesialkompetanse. 

 

Alle inngrep vil forringe natur-

opplevelsen. 

I brevet fra kommunen slås det fast at alle 

inngrep i dette naturområdet vil forringe 

kvaliteten på naturopplevelsen. Etter 

kommunens vurdering har tiltakets 

innvirkning på friluftsliv og kulturlandskap 

vært tilstrekkelig opplyst, og det er foretatt 

«en avveining av sentrale hensyn».  

Kommunen mener det ikke foreligger noen 

feil eller mangler ved vedtaket eller 

beslutningsgrunnlaget. 

 

Sjeldent unntak 

Kommunen erkjenner at utbyggingen skjer 

i et sårbart område, men at det ved 

planforslaget er foretatt et valg som har til 

intensjon å være «et sjeldent unntak». 

 

 

 
Øverst: 2019. Nederst 2021. Og dette er 

begynnelsen. (Foto: Thomas Engebretsen).  
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Sommer med Rykkinn Frivilligsentral: 

Ferie på Rykkinn med 

Aktivitets-Camp 
Gå inn på www.rykkinn.frivilligsentral.no for å få med deg detaljene. Eller 

ring 90134610. Frivilligsentralen frister med lokale aktiviteter.   
  
Er du mellom 7-14 år?  
Bli med på Aktivitets-Camp i sommer! Her 
finner du aktiviteter som passer for alle! 
I uke 25, 26, 27, 28 og 32 blir det Heste-
ridning, Stolpejakt, Sykkelritt, Tusenfryd 
og Idrettsdag på idylliske Rykkinn! 
Oppmøte hver dag ved Rykkinn 
Frivilligsentral kl. 10:00.  
Uke 26, 27, 28, 32 mellom 100 og 1600 
Tid; 10:00 - 16:00 - Alder; 1-9 trinn 
 

 
 

Praktisk informasjon: 
«Du deltar på alle aktivitetene i løpet av 
en uke og sammen vil vi ha det gøy. Det 
blir servert mat en ganger daglig. Ta med 
niste og drikkeflaske! Ta med sykkel på 
sykkeldagen. Vi kan bistå med reservering 
fra Skattkammeret Rykkinn til utlån. Alle 
må bruke hjelm! Du må være bosatt i 
Rykkinn-området. Du kan kun delta på 
maks 2 av de 7 ukene vi arrangerer». 
Påmelding med navn, alder, skole, 
foresattes navn og tlf. sendes til;  
gro.a.haugen@baerum.kommune.no og 
post@rykkinn.frivilligsentral.no 
 

Ikke gå glipp av dette! 

 
Aktivitets-Camp i uke 29 
Har du lyst å gi barna dine en annerledes 
sommeraktivitet der deres kreativitet,  
fantasi og musikalske egenskaper 
utfoldes? 

 

"Det store spillet!" 
Da er dette minikurset det rette! 
Vår lokale ildsjel, sangerinne og pedagog, 
Siri Ravna, har sagt ja til å ta med barna 
våre på en fantasifull og musikalsk uke i 
sommer. Med en lekende innfallsvinkel til 
musikk og teater vil hun og barna lage en 
forestilling basert på musikk- og teater-
øvelsene det jobbes med i løpet av kurset.  
Kurset er ment å gi barna en uke med 
musisk lek og skaperglede, hvor trygghet 
og tillit står i sentrum. 
Kurset er gratis og avsluttes med en felles 
forestilling for foreldre/foresatte og 
familiemedlemmer på/utenfor 
Grendehuset på fredagen. 
Grunnet begrenset med plasser er det 
førstemann til mølla som gjelder. For 
påmelding send mail med barn, alder, 
skole, foresatte navn og tlf. på mail 
til; gro.a.haugen@baerum.kommune.no 
og post@rykkinn.frivilligsentral.no 
Har du spørsmål, ring oss på 90134610 
Vi gleder oss til å møte dere! 
Husk å merke/skrive hvilke UKE aktivitet 
du melder ditt barn på. Sted; Rykkinn 
Frivilligsentral. Når; uke 29. Tid; 10:00 - 
16:00  
Alder; 2-7 trinn 
Alle deltagere vil få servert et måltid, men 
ta gjerne med litt niste og drikkeflaske. 

                                    

http://www.rykkinn.frivilligsentral.no/
mailto:gro.a.haugen@baerum.kommune
mailto:gro.a.haugen@baerum.kommune
mailto:gro.a.haugen@baerum.kommune
mailto:gro.a.haugen@baerum.kommune
mailto:gro.a.haugen@baerum.kommune
tel:90134610
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Befaring med kommunen i 

hogstområdene ved 

Gommerud 
Bærum kommune er enig med Berger og Rykkinn Vel om at områdene 

under Eineåsen bør ryddes og gjøres tilgjengelig som en naturpark.  Dette 

vil kunne bringe området tilbake til det det en gang var – et område med 

blandingsskog og frodig skogbunn.  Rydding av utsiktspunkt og en benk 

eller to? 
 

 
 

Noen tar seg frem gjennom området, men «fysikken» må være i orden. Stier fører opp over i terrenget, 

men nå er det en utfordring å komme forbi kvisthauger og falleferdige trær. (Foto: ES)
 

Løvenskiold Skog sa imidlertid nei til 

prosjektet.  Dette gjelder den øverste delen av 

skogsområdet fra turveien til Gullhaug 

vestover til «helseheimen».  Her er de nye 

granplantene på plass allerede.  Men det er 

lovet at turveier i området holdes åpne. 

 

Kommunen med et annet syn 
Men Bærum kommune ser annerledes på det: 

Nå vil de se nærmere på hva som kan gjøres  
 

 

for å bedre tilgjengeligheten og gjøre området 

mer frodig.  Her oppe trives varmekjære trær 

og planter.  Den bratte fjellveggen er en 

varmeovn, fra tidlig om våren til inn på 

vinteren. 
 

Bosetting 

Men området er tydeligvis treffpunkt for 

mange!  I tillegg til «lavvoer» av granbar, fant 

vi velordnete «bosettinger».  Her blir det behov 

for å finne fram til en god sameksistens.  
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Både planter og to-beinte trives i det frodige området. Fra befaringen. (Foto: ES)  
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Naturopplevelser med 

Stolpejakten 
I motsetning til «Flaggspretten» er 

«Stolpejakten» et gratistilbud for mosjon, 

fysisk trening og naturopplevelser. 

Dugnadsinnsats fra «Mannskapet på Rykkinn», 

økonomisk støtte fra Berger og Rykkin Vel og 

Frivilligsentralen, gjør dette mulig år etter år. 

Selv om kartet blir i minste laget i velavisen, 

skulle det være mulig å finne de røde prikkene 

(utfordrende), blå prikker (elvelangs) og 

grønne prikker (lettere tilgjengelig).  

Landsomfattende jakt! 

Omtrent klokka 16.15 den 5. juni rundet 

Stolpejakten 150.000 unike deltakere på 

landsbasis.  Og flere konkurrerer i øyeblikket 

for å bli «stolpejegeren 2021». 

 

Kanskje kan du ta et bad 

til vinteren 
Mange lurer på hvordan det går med 

Berger svømmehall i et år med kampanj 

«Svøm for livet»?  

Det offisielle svaret er: «Det er bestilt nytt 

ventilasjonsanlegg til Berger svømmehall, og 

det vil bli montert så snart det er levert. 

Dessverre har covid-19 pandemien også 

påvirket levering av dette, og vi har fått anslått 

en dato på åpning av hallen igjen til 

03.01.2022. Hvis man klarer å få anlegget 

ferdig tidligere, så vil man åpne tidligere.» 

Når det gjelder midler til utvendig vedlikehold, 

så er meldingen at det er prioritert. 
 

Kommuneplanen til 

behandling 
Innspill fra Berger og Rykkinn Vel er 

vurdert og i noen grad lagt inn i endelig 

utgave som er til behandling i kommunen. 

 

Har du husket å betale 

kontingent til Berger og 

Rykkinn Vel? 
Velforeningen arbeider for et godt bomiljø, 

trygge oppvekstsvilkår, friluftsliv i 

nærområdet.  Konto 9235.29.94695 
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Leie av 

Grendehuset 

skjer gjennom 

Frivilligsentralen 
Fra 2021 skjer all leie av 

Grendehuset gjennom 

Frivilligsentralen på Rykkinn.  Gå 

inn på hjemmesiden til frivillig-

sentralen, trykk på «utleie av 

grendehuset» for å se om det er 

ledig, send melding for ønsket 

tidspunkt. 

Sammenslutningen Rykkinn Grendehus 

legges ned i disse dager, og 

overskuddsmidlene går til Rykkinn 

Frivilligsentral.  Kontrakten mellom 

Berger og Rykkinn Vel og Bærum 

kommune opphørte 1. januar i år. 

 

 

 

 

 

Vi ønsker alle en 

 

god sommer 

 
    

 

 

Styret 2021/2022 
 

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 
     

Sigrid Meslo Såstad Varamedlem

Østenga 17 971 49 663 

Øvre Rykkinn-5 
Erik Sennesvik Leder

Heggebærstien 37 90967676 
    

Morten Urdal Johnsen Varamedlem    

Teiebærstien 19 48294705 

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 
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