
5/2022 Oktober 2022 – 21. årgang  Ansv. Erik Sennesvik 1 

Berger og Rykkinn 
 

-nytt fra velforeningen din 
 

Arealplanen legges ut med ønske om fortetting på Rykkinn. 

Hvilke arealer var det Plan-
utvalget tenkte på, monn tro? 
Planutvalget i kommunen gjennomførte 1. gangs behandling av 
kommunens arealplan 12. september.  Her fikk forslag om å vurdere 
fortetting på Rykkinn flertall. Avdøde ordfører, Odd Reinsfelt, sa det 
imidlertid slik på årsmøtet for noen år siden: «Rykkinn er ferdig 
utbygget». Se også side 2. 
 

 

Det ser landlig ut her fra Skui gård.  Plass til flere enn de rundt 10.000 som bor her allerede? (Foto:ES) 
 

Etter at meldingen kom om at Høyre og 
Senterpartiet ønsket en vurdering av 
fortetting av Rykkinn-området, har vi fått 
mange tilbakemeldinger.  Selv med et par  
«likes», var flertallet av kommentarene 
«overrasket» og negative.  
 

Mange spørsmål fra beboerne 
Det ble mange spørsmål, ikke minst 
knyttet til de regulerte friarealene, skole, 
barnehager, eldreinstitusjoner og – ikke 
minst tilpasning av ny bebyggelse i et fullt 

utbygget område der det også skal være 
plass til jordbruk. 
  
Høringsperiode 10. oktober til 5. 
desember  
Arealplanen er nå lagt ut på kommunens 
nettside.  Her gjøres det også rede for 
hvordan medvirkning kan skje i 
høringsperioden.  Styret i Berger og 
Rykkinn vel vil behandle dette i sitt møte 
20. oktober. Uttalelse er ventelig klar 
innen desember. Send dine synspunkter til 
bergrykk@online.no. 

mailto:bergrykk@online.no
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Spørsmål til politikerne om 

innspillet i arealplanen  
 

Vi kjenner ikke til om høringsdokumentet 
vil inneholde noen begrunnelse for 
fortettingsforslaget, siden det ble 
fremmet under Planutvalgets møte uten 
at det forelå innspill utenfra.  Det er 
derfor viktig å få en nærmere 
begrunnelse, og ikke minst, hvordan skal 
forslag om utbygging behandles 
 

Hva ble vedtatt og hva betyr det? 
Vedtaket lyder slik:: 
  
"For å bidra til vekst og utvikling i Bærum vest 
åpnes Rykkinn for moderat vekst i tillegg til 
Vøyenenga - basert på høyfrekvent 
bussforbindelse vedtatt med 8 mot 7 
stemmer." Det heter også: "Områdene 
Vøyenenga – Kolsås – Rykkinn – Skui, bør 
bindes sammen via Rud-Hauger. Gjennom en 
helhetlig plan vil de overordnede strukturene 
være organiserende for videre utvikling. Dette 
vil bidra til å sikre at kvalitetene i området 
bindes sammen." 
 

 
Spørsmål til formannskapet 
Velforeningene i Bærum møter 
formannskapet nå i oktober, og Berger og 
Rykkinn vel har sendt følgende spørsmål og 
håper på avklarende svar. 
 
A. Hva legger flertallet i «å sikre at 

kvalitetene i området bindes sammen»? 
B. Hvordan skal en sikre de helhetlige 

kvaliteter som forgjengerne til dere 
politikere la ned i en totalregulering av 
Rykkinnområdet? 

C. Vil det bli utarbeidet en 
områdeplan/kommunedelplan for 
Rykkinn-området, eller innebærer dette 
en åpning for å omregulere friområder og 
jordbruksarealer etter innspill fra eiere av 
disse? 

D. Høyfrekvent buss er bra, men hva med 
kommunal infrastruktur inkludert skoler, 
barnehager, friområder og svømmehall? 

 

 

 
 

Rykkinn ser landlig ut fra Skui-siden, men om en ser på utbyggingen av området, ligger bebyggelsen 

ganske tett, men avstemt i forhold til byggehøyder og plassering med parkmessige friområder.  Vi er 

spente på hvordan fortetting kan skje uten av kvalitetene i boområdet vil lide, 
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«Sammen for Rykkinn» ble 

en suksess også i år 

 
Ordfører Lisbet Hammer Krogh åpnet årets «Sammen for Rykkinn». Hun berømmet entusiasme og 

felleskap som hun kjente igjen fra mange gode arrangementer i området.  «Jeg kommer gjerne til 

Rykkinn», sa hun.  Gode sosiale møteplasser med dugnad og samhold er viktig. (Foto: ES) 
  

Ekstra 17. mai på Rykkinn 22. september: Nok en gang klare 

ildsjelene å arrangere "Sammen for Rykkinn". Ungt publikum og eldre 

medhjelpere - åpning av ordfører Lisbeth Hammer Krog. Lokal frivillighet, 

inkludert vellet, var viktige støttespillere. 
 

 
 

I 2017 skrev Hilde Torp, 

Rykkinn skole: 

«Vi ønsker å bidra til at vi 

voksne som på ulike måter er 

en del av Rykkinnbarnas 

oppvekstmiljø kjenner 

hverandre og samarbeider 

om et godt nærmiljø. Vi 

ønsker å få til en møteplass 

hvor foreldre, barn og 

ungdom kan komme og bli 

kjent oss, med hverandre og 

med alle de flotte fritidstil-

budene vi har på Rykkinn. 

Vi ønsker at Sammen for 

Rykkinn skal være en 

dugnad som gjør det lett å 

delta!» Og slik ble det. 
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Fra bensinstasjonen til Rema 

1000 i Økriveien: 
 

Byggesaken om nedlegging av bensinstasjonen og bygging 

av dagligvare-butikk, er i en utredningsfase der kommunen 

kommer med spørsmål og krav til utbygger. 
 

 
Kommunen ber utbygger holde ny bygningsmasse innenfor rammen av dagens bygning.(Foto: ES) 

 

I uttalelsen til prosjektet pekte Berger og 

Rykkinn vel på at tidlig medvirkning fra 

nærmiljøet vil gi en bedre prosess videre, 

og at det ble lagt til grunn at de synspunkter 

som kom fram fra naboer og gjenboere blir 

lagt vekt på for å få et vellykket prosjekt. 
  

Avklaringsmøter er i gang 
I referat fra møte med utbygger ser vi at 

Bærum kommune minner om synspunkter i 

merknadene fra medvirkningsmøtet, og 

uttaler at «Kommunen ikke kan anbefale et 

forslag som ikke følger opp rammene som 

er lagt. Det ser heller ikke ut til at innspill 

gitt fra naboer (i uttalelser og medvirkning- 

møte) har påvirket utformingen. 

Kommunen forventer at planforslaget, når 

det kommer inn, svarer ut naboenes 

kommentarer og imøtekommer disse så 

langt mulig.» 

 

Fortau stjeler arealer 
Kommunen peker på at det kun er lagt fram 

en løsning for fortau langs Angerstveien og 

at det endelige forslaget bør vise flere 

løsninger.  Det er et mål at endelig løsning i 

minst mulig grad berører 

naboeiendommene. Fortauet skal 

planlegges ned til kryss Olaf Brynsvei. 
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Inn- og utkjøring 
Også når det gjelder inn- og utkjøring, er 

det fremkommet merknader i møtene.  

Viken fylkeskommune peker på at dagens 

løsning er tilpasset behovene ved en 

bensinstasjon: 

«Avkjørselen til tomta i nord fra Økriveien 

er tenkt for tankbiler, og ved omregulering 

til dagligvarebutikk kan de ikke love at den 

kan opprettholdes. «Vanligvis har en 

eiendom én avkjørsel. Dersom man ønsker 

to, må det begrunnes godt». 

 

 
 

Busslomme 
Når det gjelder påtenkt busslomme foran 

nåværende bensinstasjon, sier Viken 

fylkeskommune: «Planen er fra før vår tid. 

Busslommen vil ikke være mulig å etablere 

ved eiendommen fordi den går over to 

avkjørsler, som ikke er optimalt. Nytt 

busstopp øst for krysset Økriveien/ 

Angerstveien ble utbygd i fjor.» Som vellet 

har pekt på tidligere, er kombinasjonen 

veikryss, fotgjengerovergang og bussholde-

plass ute i Økriveien (kantstopp) ingen god 

løsning.  Fylket peker på at planen må 

inneholde en god trafikkløsning langs 

Økriveien ved byggeområdet, men det er 

ikke nærmere konkretisert hva dette  er, 

 

Utbyggers oppsummering 
Utbygger oppsummerer møtene slik: 

«Løsningen skal justeres videre. Innspillene 

fra dette møtet, nabomøtet og innspillene 

som kom under varslingen skal vurderes og 

danne grunnlaget for løsningen. Det er 

engasjert en trafikkonsulent for å bistå 

arbeidet.» 

Kontingent 2022 
 

For dem som glemte å betale i juni, 

er det nå en ny mulighet.  

Påminnelse er sendt ut med frist 

15. oktober. 
 

I år er det «Frivillighetens år».  Berger og 

Rykkinn Vel er 100 år i 2025. Velbevegelsen er 

over 200 år gammel og regnes som den eldste 

frivillige bevegelse i Norge.  Oppgavene har 

endret seg, med god stedsutvikling, talerør for 

lokalbefolkningen og engasjement for Rykkinn 

er fremdeles blant hovedoppgavene.  

Årskontingenten til velforeningen er av kr 250,- 

Kontonummer 9235.29.94695.   

 

Medlemskap i Berger og Rykkinn vel er 

frivillig, men det er et viktig bidrag til 

engasjement for Rykkinn-samfunnet. Som 

medlem støtter du arbeidet for et godt og trygt 

nærmiljø. 
 

«Drive thru» løsning 

sendes statsforvalter 

for avgjørelse. 

Trafikkløsningen ved Rykkinn 

Senter ble godkjent av Bærum 

kommune.  Kjør å bestill din 

McDonald-burger mens du venter!   
Men Berger og Rykkinn vel mente at 

vedtaket var i strid med kommunens egne 

bestemmelser for lokalsentre.  Saken er 

derfor sendt til statsforvalter i Viken for 

endelig avgjørelse. 
 

Skal prøve alle sider av saken 

Statsforvalter har sendt velforeningen 

følgende melding: «Bærum kommune har 

foretatt en forberedende klagebehandling 

hvor klagen ikke ble tatt til følge. Saken er 

oversendt Statsforvalteren som skal ta 

endelig stilling til klagen. Statsforvalteren 

kan ved sin behandling prøve alle sider av 

saken. Dersom vi ikke anser det materialet 

som er oversendt for å være tilstrekkelig, vil 

vi foreta nærmere undersøkelser eller 

pålegge underinstansen å gjøre det.» 
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Naturmangfold i Bærum 
 

Naturmangfoldstrategi for Bærum kommune behandles nå i 

hovedutvalg for miljø, idrett og kultur og ventes på høring med det 

første. 
 

Fra området under Eineåsen som ble vurdert i 2006 (Foto: ES) 

 

Bærum kommunes geologi og den 

skjermede beliggenheten innerst i 

Oslofjorden, danner grunnlag for 

naturmangfold av nasjonal og internasjonal 

verdi. Store deler av Bærums geologi består 

av kalk og leirskifer. På kalkrik grunn 

finner vi mange av de truede naturtypene og 

artene som gjør at kommunen er blant de 

rikeste i Norge når det gjelder 

naturmangfold. Dette er planter, sopp, 

insekter, fugler og pattedyr blant annet, 

heter det i planen som er til behandling. 

 

Rykkinn og Eineåsen 
For noen år siden fikk vellet laget en 

rapport når det gjelder naturmangfold i 

deler av områdene under Eineåsen. 

Det var Øyvind H. Rustan som sto for 

arbeidet, som konkluderte slik: 
 

«Vegetasjonen på lokaliteten kan 

sannsynligvis klassifiseres som rikt 

hasselkratt. Dette er en sjelden og sterkt 

truet vegetasjonstype som er svært viktig 

(A-verdi) for bevaring av biologisk 

mangfold. Området inngår som en del av 

den varmekjære (boreonemorale) 

edelløvskogen langs sørskråningen av 

Eineåsen. Denne skogen har høy verneverdi 

og et område lenger vest er allerede vernet i  

form av Enli løvskogsreservat. Den 

undersøkte lokaliteten anbefales vernet, 

helst som del av et større område sammen 

med den ovenforliggende almlindeskogen.» 
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Naturvernforbundet 

feirer 50 års 

jubileum og gir ut 

«Natur og trivsel» 
 

Det er andre gang 

Naturvernforbundet i Bærum gir 

ut boka om «Grønne lunger i 

Bærum» - og Rykkinn er med! 
 

«Boka er en gave til medlemmene, til 

ordføreren og Bærum kommune, til skoler, 

barnehager, seniorsentre, miljø- og frilufts-

organisasjoner og andre interessenter i 

anledning vårt 50-års jubileum i 2022», 

skriver forbundet. 
 

Berger og Rykkinn vel har bidratt til boka 

når det gjelder grønne lunger i 

Rykkinnområdet.  
 

Vi anbefaler å avsette tid til et nærmere 

studium! 

  

 
  

Rykkinndagene – 

5. og 6. november 
På biblioteket og grendehuset med 

salgsboder og kafe. 

 
 

Lørdag 5. november 
Barneforestilling og forfattertreff 
 

Søndag 6. november 
Kl.11.00    Olsenbanden spiller 

Kl.11.30  Eventyrforestilling  

Kl.12.15  Damekoret Valborgs synger  

Kl.12.45 Foredrag om veien til K2 i 
Himalaya m /Iram Akhtar og sønnen Benjamin. 

Verdens yngste på advanced basecamp K2 

norskpakistaneren Benjamin fra Bærum, også 

verdens yngste som har blitt på K2 basecamp i 2 

døgn i alder av 10 år  
Kl. 14.00 Sang ved Siri Ravna 

Kl. 15.00 Arnegull – pianoplayer    

Kl. 16.00 Avslutning 
 

Sjekk velforeningen 
facebook.com 

Berger og Rykkinn Vel 

eller nettsiden 

www.bergerogrykkinnvel.no 

  

 

Berger Svømmehall 
 

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. 

 

. 

http://www.bergerogrykkinnvel.no/
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Berger Svømmehall 

redder i første runde, 

men.. 
Nå foreligger kommunebudsjettet med 

forslag om stengning av publikumsbadet 

i 2023. 
Det er kun satt av midler til et halvt års drift av 

hallen. Så da er det «på`an igjen». 
 

Nattero mellom kl 2300 

og 0600? 
Slik er det i politivedtektene i nabo-

kommunene til Bærum.  Hvorfor er det 

ikke slik i Bærum 
Spørsmålet er sendt til Bærum kommunes 

folkehelsekontor på bakgrunn av mange 

støymeldinger i sommer.  Vi har ennå ikke fått 

svar.  Når det kommer vil du finne det på 

www.bergerogrykkinnvel.no.  
 

Sjekk avløpsristene i 

høst der du bor 
Før var dette en plikt for alle som hadde 

eiendom til offentlig vei. Men ta gjerne 

kosten og sjekk utenfor eiendommen 

din, så slipper du vann på avveier. 

   

 
Her er det faktisk en avløpsrist! (Foto: ES) 

 

Styret 2022/2023 
 

Brenneområdet-1 
Margit Nielsen Styremedlem 

Østbrenne 1 41251120 
         

Thomas Bjørnskau Varamedlem 

Angerstveien 27 B 41668319       

Nedre  Rykkinn-2 
Øyvind Jordheim Styremedlem

Blinken 8 91382126 

Monika Jansen Strand Varamedlem 

Sivs vei 6 93450094  

Midtre Rykkinn-3 
Ubesatt  Styremedlem 

. 
     

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 
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