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Berger og Rykkinn 
 

-nytt fra velforeningen din
 

 
Bilde fra vårt siste fysiske årsmøte, 10. mars 2020  – 2 dager før de første og strenge koronarestriksjonene 

trådte i kraft. (Foto: ES) 

Årsmøte i Berger og Rykkinn Vel  

29. mars i Grendehuset 
Styret har fastsatt årsmøtet 2022 - Rykkinn Grendehus - til tirsdag 29. mars kl. 1900.  Vi 

satser på et fysisk møte, men er fremdeles spente på om alt kan gå som normalt.  Men 

hold av datoen.  Vår varaordfører, Siw Wikan, kommer på besøk til et 50 år gammelt 

boligområde i Bærum.  Hvordan vil vi ha det i årene som kommer?  Kom og still henne 

spørsmål. Årsmøtedokument med beretning og regnskap kommer i midten av mars. 

Mer på side 2. 

 

30 km/t i 

boligsonene 

må 

overholdes 
Velstyret har fått 

henvendelser fra flere 

medlemmer: De mener 

det kjøres for fort på 

veiene som er merket 

som boligsoner og 30 

km/t som fartsgrense.   

 

Det er imidlertid vanskelig å få politiet til å gjennomføre 

radarkontroller.  Dessuten, de fleste som kjører for fort 

bor i området, sier politiet.   

Tid for å skjerpe oss?  
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Berger og Rykkinn Vel 

 
 

ÅÅ   RR   SS   MM   ØØ   TT   EE   

  
 

Tirsdag 29. mars 2022 
 

Kl. 1900 – 2130 
 

Rykkinn Grendehus 
v/Rykkinn Bibliotek 

 

Alle beboere i områdene Brennefeltet, Berger, 

Økri og Rykkinn avgrenset av områdene vest 

for Gudmundstien og Leirdueveien er hjertelig 

velkommen. 
 

Møtet er åpent for alle i området  

 
 

Saksliste i samsvar med vedtektene 

Saker kan tas opp direkte på møtet eller meldes på 

forhånd 
 

Servering, litt underholdning og prat håper vi 

reglene vil tillate 
 

Bærum kommune fram mot 2025 

og Rykkinn fram mot 2050 
Varaordfører Siw Wikan 

 

Ung på Rykkinn 

Paneldebatt 
 

 
 

Saksdokument i neste utgave av velavisen 

 
 

Saker: e.mail bergrykk@online.no,  

eller sendes vår adresse 
 

Berger og Rykkinn vel v/leder 

Postboks 74 

1334 Rykkinn 

www.bergerogrykkinnvel.no  

Org.nr. 994 866 729 

 

 

 

 

 

Varaordfører Siw Wikan 

til årsmøtet 
Arbeidet med kommuneplanen for 

kommende periode er kommet langt.  

Nå gjenstår arealdelen.  Den bestemmer 

mye godt hvordan Bærum skal utvikle 

seg i årene framover.  Dessuten blir vi 

etter alt å dømme en del av Akershus – 

ikke Viken. Hva betyr det? 

Og hva med kommunale tjenester og 

tettstedsutvikling.  Rykkinn har fylt 50 år.  Vi 

er spent på hvilke tanker kommunen vår har 

for de neste 50? 

 
Varaordfører Siw Wikan under årsmøtet 2020. (Foto:ES) 

 

Svømmehallen er reddet, 

men hvor lenge? 
Innlegg i Budstikka oppfordret til å bruke 

svømmehallen. Ja, bruk blir nok et tema 

neste gang budsjettene skal legges.  

Det var politisk uenighet om fremtiden for 

Berger svømmehall.  Opposisjonen ville legge 

inn tilbudet som varig løsning, flertallet mente 

det bør legges inn en prøveperiode i 2022. Så 

her må det jobbes. 

Rykkinn fra «vugge til grav» 

Berger og Rykkinn Vel mener det er skadelig 

for utviklingen av Rykkinn at flere tilbud og 

tjenester i Bærum sentraliseres. Det betyr mer 

bilbruk og dårligere tilgjengelighet.  Rykkinn 

ble bygget på visjonen om et selvgående 

samfunn i Bærum.  Alt skulle være nært og 

tilgjengelig på sykkel eller til fots. 

  

mailto:sennes@online.no
http://www.bergerogrykkinnvel.no/
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Farlig overgang i 

Økriveien vurderes 
Bærum kommune har vurdert vellets klage på 

plassering av ny busslomme og fotgjenger-

overgang ved bensinstasjonen i Økriveien. 

De svarer at «Vei og trafikk» vil følge opp, men at dette er en 

fylkesvei og saken må tas videre med Statens vegvesen/Viken.  
 

 
 

- Viken har utarbeidet en plan for samferdsel, denne ble lagt frem 

for MIKK-utvalget i kommunen i september og i formannskapet 

seinere. Innspill på denne er gitt til Statens vegvesen. Nytt med 

ny fylkeskommuneløsning (fylkesreformen) er at politikerne nå 

har mulighet til å påvirke Statens vegvesens disposisjoner. 

Bærum kommune samarbeider gjerne med vellet om å øve 

påvirkning på Viken som veieier.  

Berger og Rykkinn Vel vil følge opp saken i forhold til trygg 

skolevei og trafikksikker overgang for fotgjengere, men er glad 

for at kommunen følger opp overfor Statens Vegvesen. 
 

Stopp for blokker  
Bærum kommune sier nei til utbygging av 80 leiligheter 

i boligblokker i Paal Bergsvei ved Rykkinn Senter: 

«Reguleringsavdelingen henviser til plan- og bygningsloven § 

12-8 som sier at «Finner kommunen at et privat  

planinitiativ ikke bør føre frem, kan kommunen beslutte at 

initiativet skal stoppes». Og stopp ble det. Slik velforeningen 

foreslo overfor kommunen. 

Kommer det ny søknad? 

Scala eiendom, som eier området, vet foreløpig ikke hva de 

kommer til å gjøre videre med tanke på planene sine ved Rykkinn 

senter.  

Valg i vel-

foreningen! 
Har du lyst til å delta i 

velarbeidet på Rykkinn. 
Innbyggermedvirkning 

gir et godt bomiljø. 

Send en melding til 

valgkomiteen ved  

Karen Skeie Fors 

skeifors@online.no  eller 

Sverre Lunde 

svlu@outlook.com  

 

Rykkinn frivillig-

sentral inviterer 

til årsmøte 28. 

mars kl. 1900.  

Se mer på  

www.rykkinn.frivilligsentral.no   

  

Sjekk 

velforeningen 
facebook.com 

Berger og Rykkinn Vel 

eller nettsiden 

www.bergerogrykkinnvel.

no 

  

Berger 

Svømmehall 

Åpningstider 

 

Mandag kl. 14-19 

Tirsdag kl. 9-19 

Onsdag kl. 7-19 
 

Kun baner for svømming 

etter kl. 15 

Torsdag kl. 14-19 

Fredag kl. 14-19 

Lørdag kl. 8-14 

Søndag stengt 

 

Svømmehallen er åpen  

1 time etter avsluttet 

billettsalg.

mailto:skeifors@online.no
mailto:svlu@outlook.com
http://www.rykkinn.frivilligsentral.no/
http://www.bergerogrykkinnvel.no/
http://www.bergerogrykkinnvel.no/
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Nei til mer utbygging på 

Rykkinn? 
Planutvalget har behandlet innkomne 

høringsinnspill til nye utbyggings-områder 

og endret arealbruk.  De fleste av 

utbyggings-forslagene for Rykkinn ble tatt 

ut av det videre arbeidet. Neste høring 

ventes å bli seint våren 2022. 

Begrunnelsen har stort sett vært at innspillene 

strider mot de vedtatte føringene i kommunens 

arealstrategi. Innspillet fra Berger og Rykkinn 

vel om å gjøre om ubebygde områder under 

Eineåsen om til friarealer er med videre. Se 

også: www.bergerogrykkinnvel.no  
 

Dette skal til Isi! 
Vi har fått flere klager på at det plasseres 

avfall ved containerne ved Coop Extra på 

Rykkinn.   

Til huseierforeninger og boligsameier, ta med 

informasjon om avfall i neste medlems-

informasjon. Til alle: Returboksene er ikke en 

avfallsstasjon! 
   

 
  

  

RYKTE Teater inviterer 23. til 27. 

mars! Billetter 

www.baeerumkulturhus.no  

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 97149663 

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 
www.facebook.com – berger og rykkinn vel 

 

 
 

 
 

 

 

 

http://www.bergerogrykkinnvel.no/
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