4/2022 Juni 2022 – 21. årgang

1

Ansv. Erik Sennesvik

Berger og Rykkinn
-nytt fra velforeningen din
Frivillighetens år og velforeningenes dag 11. juni

Ut på tur på Rykkinn!
Lørdag 11. juni er velbevegelsens dag i Norge. Berger og Rykkinn
vel og samarbeidsgrupper inviterer til vandring på herlige Rykkinn.
Natursti med tippekonkurranse eller kulturløype med grilling i
gapahuken på Kikut. Les mer på side 2.

«Mannskapet på Rykkinn ordner opp med pølser og grilling i gapahuken på Kikut. Her fra åpningen
av kulturløypen for noen år siden. (Foto: ES)

Tippekonkurranse med 10 poster. For å finne oppgavene må du ta en runde i det «indre» Rykkinn.
Gavekort som premie til 5 heldige vinnere på kr 500,-.
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«Lunch» på Kikut
kombinert med en
tur du selv
bestemmer.
Berger og Rykkinn vel og
«Mannskapet på Rykkinn»
inviterer til vandring og serverer
gratis grillmat i gapahuken på
Kikut mellom kl 1100 og 1300 på
lørdag 11. juni.
Gapahuken ligger langs «kortversjonen» av
kulturløype og kan nås fra parkeringsplassen ved tennisbanen, med vandring på
Eineåsen, eller fra Busoppveien opp lia mot
Solfjell. Lenge siden du har vært ute og
gått i Eineåsen? Stien er god å gå, men
stigningen er som det alltid har vært.
Vi håper selvsagt på strålende vær.
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Tippekonkurranse
i stier og veier på
Rykkinn.
Løypen starter mellom
Rykkinnhallen og Fritidshuset og
avsluttes på Bergersletta ved
fotballbanen. Mellom disse stedene
skal du innom 10 poster og svare
på spørsmål om og fra Rykkinn.
Ta hele familien med. Løypen
passer også for
bevegelseshemmede.
Velforening er nærmiljø. Du inviteres til å
lære litt mer om nærmiljøet i en tippekonkurranse med 10 poster. For å finne
oppgavene må du gå en liten runde inne i
Rykkinn-området.
Start mellom Rykkinnhallen
ogFritidshuset.
Første post er ved Rykkinn fritidshuset. Her
får du tippekupongene som må fylles ut.
Har du med egen penn/blyant, så er det fint,
hvis ikke skal det henge ved hver post.
Deretter er det bare å følge kartet på hvor
neste post er. Til slutt ender du opp på
Bergersletta der kupongene leveres og
sjekkes. Har du 10 rette, så er du med i
trekningen av gavekort på kr 500,-.
Start er mellom kl. 1100 og 1200 - og
innlevering av kupong må skje senest kl.
1400 på Bergersletta ved fotballbanen. Gå
deg en liten runde og svar på spørsmålene,
så lærer du kanskje noe nytt om nærområdet ditt! Er vi heldige, så blir det en
matbit ved «målgang».
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Arild H. Steen sammen med Hanne Prydz Aspelund og Olav Fredrik Hallset. (Foto: ES)

«Et hyggelig sted å ta en øl eller et glass
vin med venner?»
Rykkinn er stengt når senteret og
butikkene lukker. Møtesteder for
ungdommen mangler også. Drive-thru
burgere i bil er ikke løsningen. Vi savner
møtesteder på Rykkinn der vi kan sette
oss ned å ha en hyggelig kveldsstund.
Tekst: Arild H. Steen
På vellets årsmøte i år var et fremtidig
Rykkinn i fokus. Vi hadde invitert to
småbarnsforeldre på Rykkinn til en
panelsamtale om hva de fant attraktivt med
Rykkinn og hva de savnet på Rykkinn.
Hanne Prydz Aspelund og Olav Fredrik
Hallset bidro til samtalen som ble ledet av
Arild H. Steen.
Olav Fredrik Hallset hadde hatt sin
oppvekst delvis på Rykkinn og delvis på
Bærums Verk. Han og familien flyttet til
Rykkinn for noen år siden. Han reflekterte
over store forskjeller i sosialt miljø mellom
Bærums Verk og Rykkinn Hanne. Prydz
Aspelund vokste opp i vestre Bærum, uten
fortid på Rykkinn. Hun flyttet også med sin
familie til Rykkinn for noen år siden.

Både Olav og Hanne trakk fram at de
fysiske forholdene var viktige for
beslutningen om å flytte til Rykkinn.
Nærhet til natur, bilfrie nærområder, kort
vei til barnehage og skole var viktig. De var
hver på sin kant engasjert i egen huseierforening, barnehage, FAU og treningsaktiviteter for barn. Begge ønsket seg at
flere engasjerte seg i felles oppgavene som
skaper et godt oppvekst miljø. Det blir
mange oppgaver som faller på de samme
menneskene. Olav sa at det var lettere å
mobilisere foreldre på Bærums Verk enn på
Rykkinn.
Hanne og Olav ønsket seg også sosiale
møteplasser på Rykkinn utover det som
kom via aktivitetene. Et sted å ta en øl eller
en kaffekopp var ønsket. Nærsenteret ble
ikke vurdert som en attraktiv og aktuell
møteplass. De ønsket seg noe annet enn et
kjøpesenter og de underet seg over hvorfor
«en by» med 10.000 innbyggere ikke hadde
slike serveringstilbud.
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Berger og Rykkinn Vel anker og ba
om oppsettende virkning for
McDonalds

Bygningssjefen sa
ja til «Drive-thru»
ved senteret, nei til
midlertidig stans
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Bilbasert servering
Etablering av bilbasert serveringsløsning må
også være i strid med de juridisk bindende
bestemmelsene til gjeldende kommuneplan som
ble vedtatt 4.4.2018, hvor det av § 16
«senterstruktur» fremgå at Rykkinn skal være et
lokalsenter. Vi mener at en bilbasert
restaurantløsning som her er godkjent ikke er i
samsvar med denne juridisk bindende
bestemmelsen.»

Styret har påklaget administrativt
vedtak i kommunen om at
McDonalds kan etablere seg med
bilbasert løsning ved Rykkinn
Senter.
Oppsettende virkning er det at et forvaltningsvedtak ikke settes i kraft fordi det er klaget på
det. Vedtaket kan i så fall ikke tre i kraft før
klagen er behandlet og eventuelt forkastet. Det
sa administrasjonen nei til. Nå skal kommunens
Planutvalg behandle saken i sitt siste junimøte.

Planutvalget er neste
I klagen heter det blant annet: «Innenfor det
regulerte arealformålet «forretninger» hører
virksomheter som i hovedsak driver med kjøp
og salg av varer. Vi mener etablering av
restauranten McDonald’s med «drive-thru» –
bane ikke er i tråd med dette formålet. Den
godkjente «drive-thru»- løsningen tilfører
senteret økt biltrafikk 7 dager i uken, omtrent
hele døgnet, kun en liten pause mellom (00.00
og 07.00). Det er en helt annen virksomhet enn
det som er «naturlig» i et lokalsenter/nærsenter,
på et tettsted som Rykkinn. Etableringen er
heller ikke i tråd med regulert formål «kontor».

Nærmeste naboer til Drive-Thru serveringen.
(Foto: ES)

Støy, eksos når en venter og spiser
Det er viktig både sosialt og miljømessig for
senteret og nærområdet at uteservering langs
utsiden av senteret blir videreført. Virkningen
for utemiljøet er ikke belyst i søknaden. Hvilke
miljømessige konsekvenser det eventuelt vil få,
av ventende kunder i bil og parkering mens man
spiser er ikke vurdert miljømessig.
Vellet mener dette gir store negative virkninger
for naboer, for trafikkavvikling og for
uteområder og opplevelse..

Vi minnet i klagen om at Rykkinn som
boområde er særskilt godt tilrettelagt for sykkel,
gange og kollektivtrafikk.
Vellet mener at det heller ikke er i samsvar med
reguleringsformålet at deler av regulert
parkeringsareal benyttes til «drive-thru» –
konsept. Vi mener at bruk av areal regulert til
parkering til «drive-thru» – altså kjøring - er
noe annet enn parkering, og at en godkjenning
til slik bruk forutsetter en forutgående
dispensasjonsvurdering.

Mye av utearealet for dagens kafeer forsvinner.
(Foto: ES)
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Solrik, ubebygd
utsiktstomt i
Eineåsen med
utviklingspotensial
Vi har fått flere henvendelser etter
at observante medlemmer så at
tomten i Eineåsen ovenfor
Rykkinnveien mot Helseheimen lå
ute for salg. Kan det bygges her?
Arealet vil gå gjennom ras-utsatte partier i
Eineåsen og kan også gi utglidning mot
eksisterende bebyggelse nedenfor.
Utbygging vil også redusere grøntkorridoren under Eineåsen betydelig. For en
del år siden forsøkte tidligere eier av
Helseheimen å få området regulert til
boliger, men ble stoppet av Bærum
kommune allerede i oppstartsmøtet.
I annonsen heter det;
«Naturomgivelsene er fantastiske med et
stort løypenettverk som brer seg innover
marka bestående av skogsbilveier, stier og
lysløyper. På vinterstid kan du spenne på
deg skiene like ved eiendommen og nyte
godt av de flotte naturopplevelsene. Det er
kort vei gjennom skogen til Gullhaug og
Bærums Verk. Fra Eineåsen får du
fantastisk utsikt over Gommerud og
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Oslofjorden.» Ingen tvil om at dette er en
grei beskrivelse.
Vellets merknader
Vellet pekte på rasfaren og gjorde
oppmerksom på at det går viktige turveier
gjennom området, blant annet vellets
kultursti. Her finner vi rester av gammel
strandlinje da Rykkinn lå under havflaten.
Kjøp og salg er ok – boliger er noe annet
Om det ikke er snakk om landbrukseiendom, er det imidlertid ikke restriksjoner
på kjøp og salg. Det er først når området
skal reguleres til bebyggelse at kommunen
kommer inn i bildet gjennom vedtatt arealplan og behandling etter plan- og
bygningsloven.

Mange artige påfunn fra naturens side i
området. (Foto: ES)

KONTINGENT 2022
Forfalt 1. juni
Kontingentvarsel er sendt ut. Har du ikke
mottatt dette? Send melding til
bergrykk@online.no
Beboere i boligsameier og huseierforeninger
med kollektivt medlemskap blir fakturert
samlet og skal ikke betale enkeltvis

Konto nr
9235.29.94695
Arealene som ligger ute for salg ligger i
overkant av eksisterende bebyggelse øverst i
Rykkinnveien. (Bilde fra annonse).
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Mannskapet på Rykkinn melder:

Stolpene er på plass
første uken i juni, så
da er det bare å dra
i gang jakten
Stolpejakten er blitt et årvisst
fenomen i Norge og på Rykkinn.
Velforeningen administrerer og dekker
utgifter for avtale og Mannskapet på
Rykkinn sørger for at stolpene er ute og
oppretting av kartreferanser.
Vi ser på muligheten for å trykke opp kart i
papirformat og kommer tilbake til dette på
facebook.no og nettside.
I år arrangeres stolpejakt i enda flere
kommuner enn i fjor. Oppstart varierer fra

Monn tro om det er stolpe her i år også? (Foto:
ES)

arrangør til arrangør, sjekk områdeoversikten på www.stolpejakten.no for full
oversikt over sesongstart og avslutning.
Deltakelse er kostnadsfri for den enkelte.

Velundersøkelsen i Norge 2020-2021

Vellene moderniserer Norge
De tar også vare på viktige tradisjoner
Siden 1990 har jeg deltatt i undersøkelser om lokalt velarbeid. Den
siste ble gjennomført på oppdrag av Vellenes Fellesorganisasjon i
2020. Resultatene ble nylig utgitt av OsloMet – byuniversitetet i en
rapport med tittelen «La hele folket bestemme». Hele artikkelen
kan du lese på www.velnett.no.
Av Harald Koht
Dataene fra undersøkelsen gir øyeblikksbilder
av hvordan vellene arbeider lokalt. Velposten
presenterte allerede noen av disse funnene i
2021.
Fordi medlemsundersøkelsene strekker seg
over tretti år, er det mulig å ta for seg

utviklingstrekk over en lengre tidsperiode.
Sånn sett føyer denne artikkelen seg til Knut
Groves nylige artikkel i tidsskriftet Heimen. Der
tar han for seg vellenes historie fra 1870-tallet
til 1940. Hans hovedkonklusjon er at vellene i
dette tidsrommet var et verktøy for
middelklassen i moderniseringen av byenes
forsteder. Moderniseringen gav seg uttrykk i
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utbyggingen av urbane villastrøk i
nabokommunene. Men også blant arbeidere
og bygdefolk ble det dannet velforeninger før
1940.

Behovene endrer seg
Moderniseringen av forsteder og bygder
fortsatte etter 2. verdenskrig. Velforeninger
finnes ikke lenger bare konsentrert om
tidligere Akershus fylke, men fordeler seg over
hele Norge. Urbaniseringen har bidratt til å
utjevne forskjellene mellom bysamfunn,
tettsteder og bygder. Folks behov og ønsker
varierer riktignok fra sted til sted og har
dessuten endret seg over tid. Velforeningene
har derfor måttet fange opp denne
variasjonen. Det er hovedtemaet for denne
artikkelen.

Harald Koht er tidligere professor i
statsvitenskap ved Høgskolen i Oslo og
Akershus. Han var leder i Norges Velforbund
1997-99 og i Vellenes Fellesorganisasjon 2010.
vel avvikles eller har liten aktivitet, må en nok
òg regne med.

Gjennomgripende
samfunnsendringer påvirker
ledelsen av vellet.
I perioden 1991 til 2007 økte kvinneandelen
blant styremedlemmene sterkt. I toppåret
2007 hadde 45 prosent av styrene et flertall av
kvinner eller like mange kvinner som menn. I
2020 har denne andelen falt radikalt til 32
prosent.

Påfallende er også endringene i
vellenes økonomi.

OsloMet Skriftserie 2022 nr 2 av Harald Koht, Fagsenter
for seniorer, OsloMet – storbyuniversitetet. 2022.

Oppslutningen om vellene har økt
kraftig.
I tiårsperioden fra 1997 til 2007 økte antallet
registrerte vel fra 6275 til 7917, en økning på
26 prosent. Dessverre har vi ikke nyere totaltall
å holde oss til, men antallet nye velforeninger
vokser stadig. I medlemsundersøkelsen var 25
prosent av vellene stiftet etter 2010. At mange

Sammenliknet med prisutviklingen siden 1991
har medlemskontingenten økt betydelig. I
foreninger med frivillig medlemskap lå den
mest utbredte kontingentsatsen i 1991 på 50
kroner året; i 2020 var den økt til 250 kroner.
Det var betydelig mer enn den årlige
prisstigningen på 2,1 prosent i perioden. I
foreninger med pliktig medlemskap lå
årsavgiften i utgangspunktet mye høyere, men
har nå med 300 kroner nærmet seg nivået i
frivillige foreninger.
Tilretteleggingen av virksomheten i vellet har
endret seg i trettiårsintervallet. Styrene klarer
seg med færre medlemmer og har redusert
antallet styremøter og medlemsmøter. I
perioden har også bruken av elektroniske
medier økt kraftig.
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Den siste medlems-undersøkelsen viser
dessuten at mange vel delegerer viktige
oppgaver til underutvalg som tar seg av driften
av leikeplasser, velhus og veier. I tillegg tar
gjerne en festkomité seg av vellets sosiale
aktiviteter. Det er fortsatt gjennom frivillig
dugnadsinnsats og festlige markeringer at
menige medlemmer engasjerer seg i vellets
virksomhet.

Det lokale vellet tjener som
tradisjonsbærer.
Utenom koronaperioden 2020-21, har det
skjedd få endringer siden 1991. Jula, sankthans
og 17. mai markeres fortsatt av svært mange.
Barn utgjør fortsatt den viktigste målgruppen.
Ungdom, voksne og eldre kommer lenger ned
på prioriteringslisten.
Tar en for seg oversikten over de viktigste
oppgavene, har også disse endret seg lite.
Blant varige driftsoppgaver står stell av
leikeplasser og friområder fortsatt øverst.
Tiltak som balløkker for større barn og ungdom
vektlegges mer, mens det tradisjonelle
arbeidet med gate- og veglys har fått mindre
betydning.
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deltakelsen fra vellenes side holdt seg høyt i de
fleste årene.
Det andre aspektet ved vellets forhold til
kommunen gjelder gjennomføringen av
praktiske samarbeidstiltak. I 1991 hadde 57
prosent et slikt samarbeid. I 2019 gjaldt det 40
prosent. Tiltakene sprer seg over et stort
spekter, men i hele tidsrommet har støtte til å
anlegge og drifte leikeplasser stått øverst på
lista. Samarbeid om fysiske tiltak har
gjennomgående fått mest oppmerksomhet.
Samarbeid om «myke» tiltak som kulturtiltak,
frivillighetssentraler og natteravner har vært
mindre omfattende.
I hele tidsrommet har vellene vist stor
tilpassingsevne i å påta seg nye oppgaver. Det
kan likevel være arbeidsområder som nå bør få
mer oppmerksomhet. Den forventede
levealderen blir stadig lengre, og befolkningen
flytter mer på seg. Eldre og innflyttere kan bli
viktige målgrupper for vellene i årene foran
oss.

Selv med dannelsen av mange nye vel, har
andelen som drifter vel- eller grendehus holdt
seg forbausende stabilt. Omtrent 25 prosent av
alle vel hadde tilgang til eget velhus i 2020. Det
vil si 2-3 prosentdeler flere enn i 1991.

Vellenes forhold til kommunen har
to aspekter.
Det ene går på å være talsperson for
nærmiljøet i viktige plansaker. Siden 1991 har
det vært en klar økning i saksfelt som vellet
uttaler seg om. Nye områder omfatter
samferdselsplaner, områdeplaner, byggesaker
og tiltak mot støy. Samtidig som tallet på
saksfelt har økt, har deltakelsen på det enkelte
området gått tilbake siden begynnelsen av
2000-tallet. Undersøkelsen fra 2020 viser den
klareste tilbakegangen, noe som kan ha en
sammenheng med problemene med å
gjennomføre muntlige høringer under
pandemien.
På saksfelter som gjelder reguleringssaker,
veger og trafikksikkerhet har likevel

Vi ønsker alle på
Rykkinn en
god sommer
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Ikke mye igjen av Gommerud skole –
Klart for ny Eineåsen skole

Byggeplass ved inngangen til juni. (Foto Christian Sennesvik)

Rivning av Gommerud skole er
gjort. Nå er det klart for nybygg.
Men byggeplassen skaper en del
utfordringer for naboer og for
gjennomgang til boligene øst i
velområdet.
Kommunen gir imidlertid liten trøst:
Sperring av veier er gjort av sikkerhetsmessige grunner og ventes å bli
opprettholdt ut året i år.
Informasjon
Bærum kommune sender nå samme
informasjon om prosjektet til Berger og
Rykkinn Vel som til naboene i Gommerud-

området. Informasjonen videresendes av
oss til nærliggende huseierforeninger og
boligsameiet.
Eineåsen skole ferdig i årsskiftet 23/24
Eineåsen ungdomsskole, lokalisert til Stian
Kristensens vei på Rykkinn, skal bli en ny
skole med 6-paralleller for trinn 8-10.
Ungdomsskolen er en fusjon mellom
tidligere Belset skole og Rykkinn skole,
avdeling Gommerud. Ferdigstillelse er
planlagt til desember 2023.
Kommunen lover: Bevaringen av
vegetasjon og terreng, samt gjenbruk av
konstruksjoner bidrar til å videreføre
stedets karakter.
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Rykkinn bibliotek
Sommertid (fra 28. juni til 7. august):
Dag
mandag
tirsdag
onsdag
torsdag
fredag
lørdag
søndag –

Åpent
13:00–18:00
11:00–15:00
11:00–15:00
11:00–15:00
11:00–15:00
11:00–15:00

Meråpent
08:00–22:00
08:00–22:00
08:00–22:00
08:00–22:00
08:00–22:00
08:00–22:00
08:00–22:00

Meråpent er et tilbud der du får tilgang til
biblioteket utenom ordinære åpningstider.
Biblioteket vil da være selvbetjent.
For å få tilgang til meråpent bibliotek må
du først ha registrert deg som låner og
mottatt lånekort. Deretter må du signere en
avtale om tilgang til meråpent bibliotek,
for at lånekortet ditt skal oppgraderes til
adgangskort. Avtalen signeres ved
oppmøte på et av bibliotekene i Bærum
(gyldig legitimasjon må fremvises), eller
digitalt i Bibliofil-appen eller på nettsidene
våre med ID-porten.

Sjekk velforeningen
facebook.com
Berger og Rykkinn Vel

eller nettsiden
www.bergerogrykkinnvel.no

Berger Svømmehall
Åpningstider sommer 2022 ikke kunngjort
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
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En påminnelse:

Leie av Grendehuset
skjer gjennom
Frivilligsentralen
Fra 2021 skjer all leie av
Grendehuset gjennom Rykkinn
Frivilligsentral.
Gå inn på hjemmesiden til Frivilligsentralen, trykk på «utleie av
grendehuset» for å se om det er ledig,
send melding for ønsket tidspunkt.

Men mange ringer fremdeles eller sender
bestilling på mail til Bergere og Rykkinn
Vel. Vi veileder selvsagt så godt vi kan,
men reservasjon kan vi ikke gjøre.

Mangler et
styremedlem!
Har du lyst til å delta i velarbeidet på
Rykkinn. Vi mangler fremdeles et
styremedlem fra «gudeveiene» inkludert
Friggsvei og Valkyrieveien.
Bli med i styret. Send forslag til
bergrykk@online.no.

Berger og Rykkinn vel
deler etter søknad ut
midler til gode
nærmiljøtiltak
Send søknad til bergrykk@online.no. Sist
innvilget var 17.mai på Rykkinn.
Seniorkoret, skiløypen til Gullhaug har
også fått tildelt midler.
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VELKOMMEN
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 innom for en hyggelig prat på vår Drop-Innom dager hver mandag og torsdag mellom kl. 10:00-13:00 og
tirsdager fra kl. 10:00-15:00

SOMMERNYHETER

Sommer-Camp på Rykkinn Frivilligsentral!
GRATIS SOMMER-CAMP! Uke 25, 26, 27, 32 og 33!
Påmelding til Sommer-camp på Rykkinn Frivilligsentral er i gang!
For mer info, kontakt Rykkinn Frivilligsentral;
Rykkinn Frivilligsentral - «Skattkammeret» – Fritidshuset på Rykkinn
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Regulering av Berger
sykehjem og
barnehage på
Rykkinn på gang
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Styret 2022/2023
Brenneområdet-1
Margit Nielsen
Østbrenne 1

Styremedlem
41251120

Fra Bærum kommune Eiendom er
vi varslet om oppstart av
detaljregulering for Berger
sykehjem og barnehageområdet.

Thomas Bjørnskau
Angerstveien 27 B

Varamedlem
41668319

I meldingen heter det: «Hensikten med
planarbeidet er å legge til rette for nye,
utvidede lokaler for både sykehjemmet og
barnehagen og å finne potensialet for
sambruk av enkelte funksjoner. Turveier
gjennom området skal videreføres og økt
sambruk av lokaler og uteområder med
nærmiljøet vil utredes. Planens endelige
avgrensning vil bli avklart som del av
planarbeidet.
Planinitiativ og referatet fra oppstartsmøtet
er tilgjengelig på kommunens nettsider
under kunngjøringer Planarbeid og
kunngjøringer | Bærum kommune
(baerum.kommune.no), se
www.baerum.kommune.no/sak,
arkivsakID 22/2835. Spørsmål og
merknader kan innen 01.07.2022 rettes til:
Norconsult AS v/ Sara Sabelstrøm Øen /
Postboks 1257 Vika, 0111 Oslo / tlf.
93035966 /

Midtre Rykkinn-3

sara.maria.sabelstrom.oen@norconsult.com»+

Nedre Rykkinn-2
Øyvind Jordheim
Blinken 8
Monika Jansen Strand
Sivs vei 6

Styremedlem
91382126
Varamedlem
93450094

Ubesatt
.

Styremedlem

Fernando Millan
Einebærstien 9

Varamedlem
98627451

Midtre Rykkinn-4
Britta Zeiner
Østenga 36

Styremedlem
90534875

Sigrid Meslo Såstad
Østenga 17

Varamedlem
97149663

Øvre Rykkinn-5
Erik Sennesvik
Heggebærstien 37

Leder
90967676

Morten Urdal Johnsen
Teiebærstien 19

Varamedlem
48294705

Rykkinn vest-6
Iren Meli Lundby
Brekketunet 17

Styremedlem
95760896

Halfdan Prøsch
Rykkinnveien. 46

Varamedlem
41547264

BERGER OG RYKKINN VEL
Org.nr 994 866 729
bergrykk@online.no
Postboks 74
1334 RYKKINN
Kontonummer 9235.29.94695
www.bergerogrykkinnvel.no

