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Berger og Rykkinn
-nytt fra velforeningen din
Berger og Rykkinn Vel
Å R S M Ø T E
Tirsdag 29. mars 2022
kl. 1900 – 2130

Rykkinn Grendehus
Ved siden av Rykkinn Bibliotek i
Rykkinn Senter

Møtet er åpent for alle i velområdet – vel møtt
Saksliste i samsvar med vedtektene
Saker kan tas opp direkte på møtet eller meldes på forhånd. Bare saker
som er innsendt på forhånd kan behandles

Årsmøtet 2022:

Bærum vil
ikke bli
større, men
bedre
De nære ting opptar oss
mest – også i tid. De
store utfordringene er
mer langsiktige, men
krever derfor oppmerksomhet nå.
Varaordfører Siw Wikan
vil snakke om omstilling
vi må regne med i årene
som kommer.

Servering og prat blir det tid til

«Bærum inn i fremtiden»
Varaordfører Siw Wikan
«Ung i dag – Rykkinn «i morgen»?»
Paneldebatt
Saksdokument i denne avisutgaven
Saker som ønskes tatt opp: epost bergrykk@online.no ,
eller sendes vår adresse
Berger og Rykkinn vel v/leder
Postboks 74
1334 Rykkinn

www.bergerogrykkinnvel.no
www.facebook.com
Org.nr. 994 866 729

Paradoksalt nok var Siw på
besøk hos oss i 2020, noen
få dager før Norge stengte
ned. Nå får vi igjen besøk –
og vi har nye utfordringer.
Krig i Europa og en uløst
miljøkrise.

Årsmøte i Bærum
Velforbund
Bærum Velforbund avholder årsmøte 23. mars kl.
1900. Styret i vellet møter.
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Innkalling til
årsmøte 2022

Velbevegelsens dag
lørdag 11. juni
I år er det frivillighetens år. Frivillighet er mer
enn å redde skiløpere på villspor eller
besøkstjeneste ved eldresenteret.
Stortinget har bestemt at 2022 er Frivillighetens år. Frivillig
innsats over hele landet vil delta for å vise frem aktiviteten
som skjer i lokalsamfunnene.
Velarbeidets dag er 11. juni
Arbeidet er i gang med lokal markering av dagen. Har du
forslag? Send det til bergrykk@online.no.

Eldre er viktige for
frivilligheten
Eldres deltakelse i frivillige organisasjoner
tilsvarer over 15 000 årsverk, med over 26
millioner timer frivillig innsats.
Det viser en fersk rapport fra Senteret for et aldersvennlig
Norge. Dette er en uvurderlig ressurs, både for frivilligheten
selv og for samfunnet, mener Frivillighet Norge.
Deltakelse i frivillige organisasjoner skaper ikke bare
viktige aktiviteter, kultur- og idrettsopplevelser, hjelp,
omsorg og demokratideltakelse i lokalsamfunn over hele
landet.
Det er også svært verdifullt for den som deltar.
Innbyggerundersøkelsen 2021 viser at de som deltar aktivt i
sivilsamfunnet er mer tilfredse med tilværelsen enn andre.

Rykkinn
Frivilligsentral
Rykkinn
Frivilligsentral
inviterer til årsmøte
28. mars kl.1900 i
Rykkinn grendehus.
Det blir enkel servering.
Forslag til saker som
ønskes behandlet må være
styret i hende innen 14.
mars. Saker sendes til
olav.midtgarden@gmail.com

Rykkinn Frivilligsentral
er en frivillig
organisasjon. Vårt mål er
å skape møteplasser og
aktiviteter som formidler
kontakt mellom
mennesker i lokalmiljøet noen trenger hjelp og
andre ønsker å hjelpe.

Velkommen til
årsmøtet.
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Tirsdag 29. mars 2022
Kl. 1900 – 2130

Saksliste
1.

Godkjenning av innkalling, saksliste og dagsorden
Innkalling var tatt inn i velavisen nr. 1/2022 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 2021
Beretningen er tatt inn i ”Berger og Rykkinn – nytt fra velforeningen din” –
Mars 2022

4.

Regnskap med revisjonsberetning 2021
Regnskapet med revisors beretning er tatt inn i ”Berger og Rykkinn – nytt fra
velforeningen din” – Mars 2022.

5.

Årsbudsjett 2022 med fastsetting av kontingentsatser
Forslag til budsjett tatt inn i ”Berger og Rykkinn – nytt fra velforeningen din”
– Mars 2022. Kontingent foreslås uendret.

6.

Innkomne forslag – Forslag fra styret – Velforeningens arbeid 2022
Forslag til arbeidsprogram er tatt inn i ”Berger og Rykkinn – nytt fra
velforeningen din” – Mars 2022

7.

Valg av
• Styremedlemmer for 2 år
• Personlige varamedlemmer for 1 år
• Revisor for 1 år
Innstilling fra valgkomiteen legges ut på nettsiden
www.bergerogrykkinnvel.no eller omdeles i møtet
•

8.

Valgkomite med 3 medlemmer for 1 år
Innstilling fra styret bekjentgjort i ”Berger og Rykkinn – nytt fra
velforeningen din” – Mars 2022

Eventuelt
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Berger og Rykkinn Vel – årsmøte 2022
SAK 1:

Godkjenning av innkalling, saksliste og dagsorden

Innkalling var tatt inn i velavisen nr. 1/2022.
Forslag til vedtak: Innkalling, saksliste og dagsorden 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

(Foto: ES)
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SAK 3: Styrets beretning for 2021
1.

Opplysninger om velforeningen

Velforeningen hadde ved utløpet av året 382
(384) enkeltmedlemmer og 9(9) kollektivt
tilsluttet med 686 (696) medlemmer, tilsammen 1.068, mot 1.070 medlemmer 2020.
I tillegg er et boligsameie med 16 medlemmer
innmeldt i desember, slik at totalt medlemstall
ved årsskiftet er 1.084 boenheter.
Medlemstallet svarer til litt over 80% av
registrerte boenheter i området. Det er 1330
registrerte adresser i vellet.
2 medlemmer har betalte kontingenten i januar
2022 for 2021.
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 2021-2022
Erik Sennesvik (leder)

Styret vedtok funksjonsfordelingen slik i april
2021:
Britta Zeiner (nestleder)
Sigrid Meslo Såstad (v) (økonomifunksjon)
Margit Nielsen
Are Sondenaa (v)
Øyvind Jordheim
Monika Jansen Strand (v)
Siw Helen Myhrer
Fernando Millan (v)
Morten Urdal Johnsen (v)
Iren Meli Lundby
Halfdan Prøsch (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.
Boliger i Kirkegårdsveien anses å inngå i
vellet, se punkt 8.
Økonomi
Driften av velforeningen er nøktern men
effektiv, og økonomien er tilfredsstillende.
Samlet kontingentinntekt for 2021 er bokført
med 165 476,- som er som budsjettert.
Det er et overskudd på kr 53 061,-. Det var
budsjettert med et nullresultat. Den
økonomiske situasjonen er tilfredsstillende,
men koronatiltakene har gitt et mindreforbruk.
Velforeningen har mottatt kr 2 481,00 i
generell koronastøtte beregnet på grunnlag av
momskompensasjon 2020.
Vellet er gjennom Frivillighetsregisteret innmeldt i Grasrotandel. Det er bokført
kr 14 821,51,- i inntekt i regnskapsåret. Dette
er ogsåi 2021 en økning på over 20%. 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 31.12.2021 kr 444 639,- .
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 28 000,00. Dette er
en del lavere enn budsjettrammen på kr
35 000,-. Dette kan skyldes koronasituasjonen
eller at Staten ga egen korona-støtte til
frivilligheten 1 2021.

2/2022 Mars 2022 – 21. årgang

Rykkinn
Seniorkor
BVIF
Langrenn
«Hallo-Venn»
Fritidshuset
Frivilligsentralen
Sum
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Støtte

4 000,00

Støtte
Eineåsen
Skianlegg
Arrangement
barn/unge
Rykkinndagene

14 000,00

5 000,00
5 000,00
28 000,00

Dugnadsarbeid ved våraksjonen inngår i
kostnadene for våraksjonen med kr 7.000.

2. Samarbeid/arbeid i eksterne fora
Vellet er medlem i Bærum Velforbund som er
paraplyorganisasjon for velforeningene i
Bærum.

Ansv. Erik Sennesvik

2021/2022. 2.450 velforeninger er medlemmer
i VFO. Medlemsskap ernødvendig for å søke
mva-kompensasjon,dekning gjennom
kollektive forsikringsordninger for
foreningsarbeid, jurdisk og organisasjonsmessig rådgivning og informasjon.
Styret har samabeidet med gruppen
«Mannskapet på Rykkinn» i når det gjelder
planlegging av ny gapahuk - og også i 2021
når det gjelder ”Stolpejakten”, se
www.stolpejakten.no
Stolpejakten vil bli satt opp også i 2022.
Vellet har representanter i styret for Rykkinn
Frivilligsentral og Sammenslutningen Rykkinn
Grendehus. Sammenslutningen Rykkinn
Grendehus vil bli lagt ned ettersom leieavtale
for grendehuset er overført til Rykkinn
Frivilligsentral.

3.

Bærum Velforbund har arbeidet med å styrke
samarbeidet mellom kommune og velforeninger og har inngått ny samabeidsavtale.
Kommuneplanen, arealplan for Bærum,
infrastruktur i Bærum, herunder kommuneplanlegging, levekår, E18, kollektivløsninger,
«monstermaster» gjennom Bærum har vært
blant oppgavene. Det har ikke vært avholdt
fysiske møter i denne sammenheng etter
årsmøtet 11. mars 2020.
Vellet er medlem i Bærum Natur og Friluftsråd
som behandler overordnete saker innen
friluftsliv, miljøsaker og naturvern.

Vellet er medlem i Vellenes Fellesorganisasjon (VFO). Leder i Berger og
Rykkinn Vel, Erik Sennesvik er leder i VFO

Styrets arbeid

Arbeidet i styret har i en viss grad vært preget
av smittevernsrestriksjoner og andre
koronaregler, men aktiviteten er stort sett holdt
ved like. Styret har i perioden mars 2021 til
mars 2022 hatt 6 møter og behandlet en rekke
saker som har betydning for utviklingen av
Rykkinn-området.
Drift og administrasjon av velforeningen tar
også mye tid for styret og for leder. I tillegg til
vanlige vel-saker, har det vårt en god del
enkel- henvendelser fra medlemmer.
Halvparten av styremøtene er gjennomført
digitalt.
Blant sakene som har vært behandlet er:
a) Kommuneplanens arealdel
Det ble i 2020 avgitt uttalelse til kommunen
om planstrategi for ny arealplan. Høsten 2021
har høringsdokument for arealbruk vært
behandlet med utgangspunkt i innspill fra
interessenter, som ofte er utbyggere eller
eiendomsbesittere.
Det er gitt fyldig orientering om slike innspill
for Rykkinnområdet i velavisen 4/2021.
Velforeningen har gitt innspill til omregulering
av områder under Eineåsen til LNF-område.
Høringsdokument ventes å foreligge seinere
denne våren.
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b) Skolebehovsanalyse 2021 - 2040
Det fremkom ikke momenter som berørte
velområdet. Det ble gitt en kort
tilbakemelding til kommunen.
c) Arbeide for tilgjengeliggjøre friområder
under Eineåsen, øst.
Forslaget gjelder områdene fra «Steinbruddet»
og fram til gangvei mot Gullhaug. Befaring av
kommunens område er gjennomført.
Områdene som eies av Løvenskiold er
nyplantet etter trefelling, men er av grunneier
foreslått omregulert til småhus. Deler av
området er regulert til offentlig bebyggelse.
Velforeningen har levert innspill til
arealplanen om tilbakeføring av området til
LNF-område (Landbruk, Natur, Friområde).
Forslaget vil bli en del av kommunens
høringsdokument om arealplanen våren 2022.
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III.

Vi oppfatter at omorganiseringen
sikrer driften
Berger barnehage og Berger bo- og
behandlingssenter, forslag om
utsettelse av byggestart. Et flertall gikk
imidlertid inn for oppstart av
planlegging i denne perioden.

f) Reguleringsplaner. Endret regulering.
Utbygging
Behandlingsplasser og Berger bo og
behandlingssenter
Forslag om nedlegging av Berger Bo- og
behandlingssenter er fulgt opp, jfr. arbeidet
med kommunebudsjettet
Etablering av McDonalds restaurant med
«Drive-Thru»-løsning for biler – Rykkinn
senter
Velforeningen har sendt innsigelser mot en
slik løsning med trafikkøkning og
trafikksikkerhet og Rykkinn senter som
lokalsenter for Rykkinn. Saken er under
behandling i kommunen.
Utbygging av boligblokker ved Rykkinn
Senter
Avvist ut fra kommunens prinsipper når det
gjelder senterutvikling og knutepunktsutbygging. Avvist av kommunen ut fra
kommunens arealstrategi. Innspillet er ikke
fulgt opp av grunneier

d) Turvei mellom Grindstuveien og Bryn
gård – Forslag fra Bærum kommune
Forslag fra Bærum kommune ble avvist etter
høring i området. Gangvei uten belysning og
vintervedlikehold anses ikke hensiktsmessig
som skolevei til Bryn skole.
e) Kommunebudsjett og Rykkinn – 2022 2025
Kommunebudsjett og økonomiplan for Bærum
kommune ble behandlet av styret med følgende
oppfølgingssaker:
I.

II.

Nedlegging av Berger svømmehall
som publikumsbad i Bærum. Et flertall
gikk inn for å opprettholde tilbudet 1
år, et mindretall gikk inn for fortsatt
drift i hele perioden
Styrking av Fritidshuset på Rykkinn.

Utbygging av Olaf Brynsvei 12. Telenortomten
Ferdig behandlet i kommunen, men ikke
igangsatt. Velforeningen har pekt på behovet
for løsning for myke trafikanter. Fulgt opp i
henvendelse til Statens vegvesen.
Kommunen avventer søknad om igangsetting.
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Flere av innspill for Rykkinnområdet ble avvist
ut fra kommunens prinsipper om prioritering
av utbygging i knutepunkter, og vern av natur,
dyrket mark og friområder. Velstyret vil
behandle et samlet dokument til våren.
Videre kommunal behandling av arealplan

Foto: Iren Meli Lundby
Igangsatt regulering Angerstveien, øvre del
Opparbeiding av fortau. Foreligger ennå ikke
som plansak. Totalløsning for Angerstveien
utredes i kommunen.
Hastighet ved kjøring i 30-soner
Henvendelse sendt kommunen. Dialog med
kommunen. Tatt opp som sak i velavisen.
Utbygging av betjente boliger Busoppveien
22 v/Norby gård
Velforeningens klage til Statsforvalter førte
ikke fram. Utbygging er i gang.
Nytt busstopp ved bensinstasjonen i
Økriveien
Uoversiktlig trafikkløsning for fotgjengere i
krysset Økriveien/ Angerstveien er tatt opp
med kommunen og Statens vegvesen.
Kommunen har merket seg saken og tar den
opp med Statens vegvesen. Vellet forbereder
innspill til Statens vegvesen.

g) Busstilbud Rykkinn – Kollektivtilbud
Det har ikke vært kontakt med Ruter i
perioden, jfr. likevel lokalisering av busstopp i
krysset Økriveien/Angerstveien.
h)
•
•
•
•
•
•

Andre uttalelser til Bærum kommune
Informasjonsløsninger i Bærum kommune
Innbyggermedvirkning
Oppfølging trafikksikkerhetsspørsmål
Brøytestandard for gangveisystemet
Skilting og veimerking
Vegetasjonsrydding langs veiene

i)

Rykkinn Frivilligsentral

Vellet samarbeider med Frivilligsentralen der
det er naturlig. Nestleder i Berger og Rykkinn
Vel, Britta Zeiner, har vært styreleder i
frivilligsentralen.
j) Lokalområdet
Foto: ES
Høring arealplan. Bærum kommune
Det ble gitt en oversikt over innkomne
arealinnspill i velavisen 4/2021

Kommunale veier
Oppfølging av vintervedlikehold.
Turveier/Friluftsliv/Skogskjøtsel
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Styret har avtale med Bærum kommune om
felles planlegging av skogskjøtsel i området.
Koronasituasjonen her stoppet dette
midlertidig – men samarbeidet er godt, noe
som innebærer at slik rydding kan skje på
dugnad etter en gjennomgang med kommunen
av aktuelle områder og med vellets forsikringsordning.
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-

Støyskjermen ved parkeringsplassen ved
Grendehus
El-sykler ved bussholdeplassene

Samarbeid med «Mannskapet på Rykkinn» og
«Pådriv Rykkinn»
Det har vært flere fellesmøter med
representanter for de 2 frivillige gruppene.
Ny gapahuk langs Kulturløypen/Solfjell.
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. Søknad er sendt Bærum kommune.
k) 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 har vært arbeidet med
kontakt og påvirkning av kommunen i forhold
til å styrke Fritidstilbudet for barn og unge
gjennom Fritidshuset på Rykkinn.

Foto: ES

Ungdomshus – Aktivitetshus på Rykkinn
Styret har i henvendelse til Bærum kommune
pekt på behovet forsamlingshus for ungdom
som ikke er opptatt av organisert idrett. Vellet
møter fremdeles forståelse, men ingen forslag
til løsning.

p) Saker fra medlemmene

l) Svømmehallen
Det vises til orientering knyttet til
kommunebudsjettet. Sikring av
publikumsåpen svømmehall på Berger må med
andre ord jobbes med også i kommende
periode.
m) «Juletrekasting» i januar
Korona-tiltakene satte også i år en stopper for
dette.

o) Andre møter etc
På grunn av koronasituasjonen har det ikke
vært gjennomført få fysiske møter etter 12.
mars 2020. Drøftinger har skjedd i digitale
møter knyttet til saker som er omtalt andre
steder i beretningen eller telefonisk med
saksbehandlere eller kommunepolitikere.

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. Andre saker som har vært
behandlet/tatt opp

q) Seniorpolitikk og behandlingsplasser
Nedlegging av Berger Bo- og
behandlingssenter er fulgt opp, jfr. arbeidet

-

r) Medlemsinformasjon og
kommunikasjon

Kjøring og parkering i gangveisystem
Trafikksikkerhet i Angerstveien
Sluttføring av ny hovedvannledning
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Det er utgitt 4 utgaver av ”Berger og Rykkinn
– nytt fra velforeningen din” i 2021. Vi er nå
inne i 21. årgang av avisen som fremdeles
leveres ut i papirutgave.
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6.

Velforeningenes dag 11. juni

2022 er Frivillighetens år, og som et ledd i
feiringen er 11. juni valgt som nasjonal dag for
velforeningenes og velarbeid. Vi tar sikte på å
komme tilbake over påske når det gjelder en
markering på Rykkinn.

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.
Se www.bergerogrykkinnvel.no
5.

Kvistaksjonen 2020

Aksjonen ble gjennomført etter planen på tross
av koronatiltak.

7.
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.

8.

Medlemskap for beboere i
Kirkegårdsveien v/Bryn kirke

Eneboligene, menighetshuset og legesenteret
ble for 15 år siden reelt innlemmet i vellet.
Dette skjedde etter nedleggelse av Gommerud
vel. Det arbeides med å få avklart om boligene
formelt ønsker å tilhøre Berger og Rykkinn
vel.
Rykkinn,8.mars 2022
Styret

Forslag til vedtak:
Årsmøtet godkjenner styrets
beretning
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SAK 4: Regnskap 2021
Regnskapet for 2021 viser et overskudd på
kr 53 061,-. Det var budsjettet balansert
mellom utgifter og kostnader.
Egenkapitalen er kr 444 639,Kortsiktig gjeld utgjør kr 1 235,-. 4
kollektive medlemskap var ubetalt pr
31.12.2021. Disse er nå innbetalt og
forsinket innbetaling kan skyldes seint
utsendt varsel.

gjelder kostnader er lavere tildeling av støtte til
andre lag og foreninger, lavere møteutgifter og
effektiv våraksjon hovedårsaken.

Inntekter er om lag som budsjettert, men
Ligger litt over som følge av salg av
Rykkinnboka og ekstra momsrefusjon. Når det

Under sak 5, om budsjett, er regnskapstall og
budsjettall angitt for perioden 2019 – 2022.

Det er bokført kr 14 821,51,- i Grasrotandel fra
Norsk Tipping i regnskapsåret. Dette er også i
2021 en økning på over 20%. Tildelingen har
vært stigende år for år, men det er plass til flere
givere.

Berger og Rykkinn Vel
RESULTATREGNSKAP 01.01-31.12
Note

2021

2020

Kontingent
Refusjon merverdiavgift
Tilskudd reisevaneundersøkelse
Grasrotandel
Diverse salg
Sum inntekter

165 476
21 061
0
14 822
1 400
202 759

134 240
14 795
0
12 269
0
161 304

Medlemskontingenter
Støtte til korps, idrettslag, kultur etc.
Møteutgifter, adm.utgifter
Medlemsinformasjon
Kulturvandring Eineåsen
Våraksjon
Ekstern regnskapsfører
Kontorhold leder
Til "Styrets" disposisjon
Sum kostnader

9 857
28 000
22 207
37 208
11 401
28 200
4 100
10 000
0
150 973

10 335
55 400
35 863
31 310
18 750
28 030
4 000
10 000
0
193 689

51 785

-32 385

829
807
-360
1 276

1 652
1 264
-767
2 150

53 061

-30 235

Driftsresultat
Finansinntekter og finanskostnader
Renteinntekter fond
Renteinntekter bank
Bankomkostninger
Resultat av finansposter
Ǻrets resultat
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BALANSE
Note

31.12.2021

31.12.2020

Omløpsmidler
Fordringer/bank
Fordringer
Bankinnskudd
Pengemarkedsfond, DnB
Kontantbeholdning
Sum omløpsmidler

33 611
279 450
132 813
0
445 874

14 400
246 430
131 983
0
392 813

SUM EIENDELER

445 874

392 813

EIENDELER
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KOMMENTAR TIL BALANSEOPPSTILLING 2021
Fordringer
Koll.medlemsskap 2020 - Åsjordet Huseierforening - dobb.betalt
Koll.medlemsskap 2021 - Berger Boligsameie
Koll.medlemsskap 2021 - Kleven Huseierforening
Koll.medlemsskap 2021 - Åsjordet Huseierforening
Koll.medlemsskap 2021 - Vestli Huseierforening

Div kortsiktig gjeld
Effektus - Lisens styreweb 4.kv 2021

Kommentarer
-7 200
15 936
5 625
9 000
10 250
33 611

1 235
1 235

Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner regnskapet for 2021

Tilbakebetales
Purret 25/1-22
Bet 1/2-22
Bet 14/1-22
Bet. 4/2-22
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Budsjett 2022

Det budsjetteres med om lag samme aktiviteter i 2022 som tidligere, og det er ikke planlagt
omfattende prosjekter. Følgende forutsetninger er lagt til grunn for budsjettet:
1.
2.
4.

Uendret kontingent.
Antall utgivelser av velavisen tilpasses budsjettet.
Våraksjonen gjennomføres på samme måte som tidligere år.
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Oversikt regnskap 2021 og budsjett 2022:
I oversikten under er driftsregnskapet lagt inn i tabellen. Budsjettet følger samme inndeling.
INNTEKTER

Medlemskontingent
Refusjon merverdiavgift
Diverse inntekter, boksalg
Tilskudd prosjekter
Grasrotandel
Renteinntekter
Sum inntekter

Bud. 2019 Regnsk.2019 Bud. 2020 Regnsk.2020 Bud. 2021 Regnsk.2021 Bud. 2022
170 000
165 476
165 000
134 240
134 000
134 040
133 000
22 000
21 061
18 000
14 795
24 200
23 703
22 000
1 400
7 100
3 000
15 000
14 822
13 000
12 269
10 000
9 679
8 000
2 000
1 636
3 000
2 916
4 000
3 924
2 500
209 000
204 395
199 000
164 220
172 200
178 446
168 500

KOSTNADER

Kontingenter til andre
Støtte korps, idrettslag, kultur
Møteutgifter, admin, kontorrekv.
Annonser
Medlemsinformasjon
Digitale løsninger
Kontorhold leder
Ekstern regnskapsfører
Annet kontorhold
Våraksjonen
Eksterne møter,kjøring m.v.
Bankomkostninger
Kultursti og Stolpejakten.
Til styrets disposisjon
Sum kostnader
Resultat

13 000
60 000
28 000
20 000
1 000
10 000
4 000
33 000
300
1 400
2 000
30 000
202 700
-34 200

10 912
95 058
38 159
19 443
10 000
3 900
26 162
1 185
3 500
208 319
-29 873

11 500
30 000
30 000
25 000
10 000
4 000
33 000
300
1 400
2 000
25 000
172 200
-

10 335
55 400
35 863
31 310
10 000
4 000
28 030
767
18 750
194 455
-30 235

11 000
35 000
30 000
35 000
10 000
10 000
4 000
33 000
1 000
10 000
20 000
199 000
-

9 857
28 000
22 207
37 208
10 000
4 100
28 200
360
11 401
151 333
53 062

11 000
35 000
30 000
42 000
5 000
10 000
4 500
35 000
400
5 000
31 100
209 000

Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar budsjett for 2022.

SAK 6

Styrets forslag til arbeidsprogram 2022

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 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.

-
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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, og har tatt initiativ overfor
kommunen for å få en helhetlig utredning
basert på dette.
Rykkinn har et bosettingsmønster med
klare grenser mellom de bebygde
områdene og friområder. Det er avgjørende
å ta vare på kvalitetene i denne
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.
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Samarbeid med andre foreninger og lag er
viktig i denne sammenheng. Oppfølging av
kommunens arealplan og kommuneplanens
samfunnsdel må følges opp i høringer og i
planperioden. Det vil også i 2022 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 må delta
i dette arbeidet med vekt på gode løsninger
for innbyggerne.
Vi regner med at kommunen i denne
sammenheng vil lytte til lokalmiljø og
velforeninger.
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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
• Innspill som bidrar til en god velferdspolitikk og at tjenestene er nær brukerne på
Rykkinn
Så langt det er mulig sendes de konkrete sakene som er til høring ut til medlemmene for
kommentar på www.bergerogrykkinnvel.no og facebook.com Berger og Rykkinn Vel,
eventuelt direkte til berørte eiendommer og parter.

Foto: ES
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Følgende saker prioriteres i 2022:
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 blant annet gjennom behandlingen av kommunens arealplan.

Et populært utfartspunkt for mange på Rykkinn, Solfjellstua. Bildet er fra en godværssøndag i
1925. (Bilde fra Rykkinnboka/Bærum Bibliotek)
•
•
•
•
•
•

Arbeide for at «Stolpejakten» også neste sesong blir en suksess på Rykkinn.
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
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Motivere og støtte tiltak til et «Miljøvennlig nabolag»
Fortsette samarbeidet med «Mannskapet på Rykkinn» og andre grupper for utvikling av et
godt nærmiljø

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

Et godt bomiljø og et godt nærmiljø
•

Arbeide for en god utvikling av et område som i økende grad er et flerkulturelt
lokalsamfunn
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Jordene på Økri. (Foto: ES)
•
•
•
•
•

Ta vare på Rykkinn som et sted å bo for alle generasjoner der det legges til rette for
universelle løsninger for alle innbyggere
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

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.

Nærmiljøtiltak for kultur, rekreasjon, lek og idrett
•

Bidra til at Rykkinn blir er trygt og inkluderende sted å vokse opp.
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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 2022. Tilleggsforslag
under møtet oversendes styret til behandling.

SAK 7

Valg av styre, revisor og valgkomite 2022

Ønske om forslag til kandidater ble publisert i velavisen 4/2021 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

Ikke på valg

Are Søndenaa

Varamedlem

Angerstveien 30B

Tar ikke gjenvalg

Øyvind Jordheim

Styremedlem

Blinken 8

Ikke på valg

Monika Jansen Strand Varamedlem

Sivs vei 6

Tar gjenvalg

Siw Helene Myhrer

Styremedlem

Skogulsvei 16

Tar ikke gjenvalg

Fernando Millan

Varamedlem

Einebærstien 9

Tar gjenvalg

Britta Zeiner

Styremedlem

Østenga 36

Ikke på valg

Sigrid Meslo Såstad

Varamedlem

Østenga 17

Tar gjenvalg

Erik Sennesvik

Leder

Heggebærstien 37

Tar gjenvalg

Morten Urdal Johnsen Varamedlem

Teiebærstien 19

Tar gjenvalg

Iren Meli Lundby

Styremedlem

Brekketunet 17

Ikke på valg

Halfdan Prøsch

Varamedlem

Rykkinnveien 46

Tar gjenvalg

2

3

4

5

6
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Valg av styret er hjemlet i vedtektenes § 5, 4. ledd:
Leder og styrets medlemmer velges for 2 år ad gangen, slik at halvparten trer ut av styret hvert
år. Alle myndige medlemmer av vellet er valgbare. Gjenvalg kan finne sted. Medlemmene plikter å
motta valg. Enhver kan imidlertid unnslå seg valg for så lang tid som vedkommende tidligere har
innehatt tilsvarende verv.

Innstilling fra valgkomite:
Valgkomiteen går inn for at styremedlemmer og varamedlemmer som sier ja til gjenvalg,
velges.
Varamedlem for 1 år:
Rode 1:
..
Styremedlem for 2 år:
Rode 3 :
..
Revisor:

Jon Kåre Bakken (gjenvalg for 1 år)

Valgkomite for 1 år:
Sverre Lunde, Heggebærstien 35
Karen Skeie Fors, Østenga 3

Forslag til vedtak:
Varamedlem:
Rode 1:
..
Styremedlem:
Rode 3:
..
Valgkomiteen foreslår at styremedlemmer og varamedlemmer som har sagt ja
til gjenvalg, velges.
Revisor:

Registrert revisor Jon Kåre Bakken (gjenvalg)

Valgkomite:
Sverre Lunde, Heggebærstien 35
Karen Skeie Fors, Østenga 3

SAK 8

Eventuelt
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