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Berger og Rykkinn 
 

-nytt fra velforeningen din 
 

Årsmøtet i Berger og Rykkinn vel  
21. mars kl. 1900: 

Hva mente politikerne med 
«moderat fortetting av 
Rykkinn»?  De kommer på 
årsmøtet og svarer 
Styret har invitert sentrale politiker i Bærum til innledning og debatt om den 
videre utviklingen av Rykkinn som boområde.  Alle har svart ja.  De møter oss 
gjerne.  Sett av dato og tidspunkt for årsmøtet i Rykkinn Grendehus 2023. 
 

Bryn kirke med omegn. (1952). Rykkinn senter ligger ved skogholtet øverst til venstre.  Litt forandringer? 
(Tillatelse: Bærum bibliotek)  
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Berger og Rykkinn Vel 
 
 

ÅÅ   RR   SS   MM   ØØ   TT   EE   

  
 

Tirsdag 21. mars 2023 
 

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 
Kun medlemmer har stemmerett  

 
 

Saksliste i samsvar med vedtektene 
Saker kan tas opp direkte på møtet eller meldes på 

forhånd til bergrykk@online.no  
 

Enkel servering, gode innlegg og prat blir det tid til 
 

«Moderat fortetting av Rykkinn»?  
Politikerne begrunner og svarer.  

Paneldebatt 
Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet, 

Høyre, Venstre og Senterpartiet 
kommer 

 
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 

 

 

Vi ønsker forbedring, 
men ingen forandring? 
Dette kan være undertekst til årets 
tema.  Innspillene har vært flere 
både i avisen og på Facebook om 
utviklingen av Rykkinn. Er 
meningsytringene et tegn på at 
tiden løper fra Rykkinn, eller er vi 
redd for at viktige verdier ved 
Rykkinn-samfunnet skal gå tapt?  
 

Sentrale politikere i Bærum vil gjerne snakke 
med oss på årsmøtet: 
 

Morten Skauge  Gruppeleder Høyre 

Reidar Kleppe  Planutvalget, AP 

Eirik Trygve Bøe Leder planutvalget, V 

Finn Hebbe Johnsrud Hovedutvalg for miljø, 
idrett og kultur, Sp 

Ida Ohme Pedersen Gruppeleder FRP 

 

 

 

mailto:bergrykk@online.no
mailto:sennes@online.no
http://www.bergerogrykkinnvel.no/
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Solceller på Coop Extra 

Pluss i energi-regnskapet 
Først ombygging, så energiproduksjon.  For på 
taket skjer det noe i nærbutikken vår. Forventet 
produksjon av strøm på Rykkinn Extra er 102.000 
kwt pr år. Det er ca dobbelt så mye som butikken 
benytter. 
 

 
Montasje av solceller pågå når. (Foto: Coop - prospekt) 
 

Coop Vestviken utarbeidet i 2020 en offensiv strategi for å bidra 
til bedre klima. I 2021 investerte de i solcelleanlegg på taket til 
Extra Høvik. Dette viste seg både lønnsomt og smart 
klimamessig, og de bestemte derfor å investere i et enda større 
anlegg på Rykkinn. Forventet produksjon av strøm på Extra 
Rykkinn er 102.000 kwt pr år. Det er ca. dobbelt så mye som 
butikken kan benytte, og planen er å selge resten av strømmen 
over strømnettet til vanlige forbrukere.  

På solsiden 
- Butikken er spesielt godt egnet til bruk av solceller fordi 
hovedtaket ligger badet i sol. Dagligvare er spesielt egnet for 
bruk av solceller fordi det trengs mye strøm også om sommeren 
til kjøle- og frysediskene. Overskuddsvarme fra Extra Rykkinn sitt 
kjøle- og fryseanlegg gjenvinnes hele året og brukes til 
oppvarming både i butikken og i resten av bygget. Med dette blir 
butikken på Extra Rykkinn klimapositiv, sier Wenche Wahlstrøm 
Løvland som er administrerende direktør i Coop Vestviken, og 
legger til: -Vi har hatt en økning i omsetningen ombygging på 
hele 13%.  

Årsmøte 

Rykkinn 
Frivilligsentral 

2023 

Grendehuset, Munins vei 3. 

Mandag 27. mars 
kl.19.00. 

 

Saksliste i samsvar med 
vedtektene 

Enkel servering. 
 

Forslag til saker som 
ønskes behandlet på 

årsmøtet må være styret i 
hende innen 12.mars. 

Send ev. til 
britta.zeiner@hotmail.no 

 

Rykkinn Frivilligsentral er en 
møteplass for alle 

på Rykkinn. Møt opp på 
årsmøtet og vær med å 
påvirke hva som skjer av 

frivillig innsats i lokalmiljøet. 

 

Valg i vel-
foreningen! 
Har du lyst til å være 
med i velarbeidet på 
Rykkinn?  
Valgkomiteen er i gang 
med arbeidet 

Send forslag til  

Karen Skeie Fors 
skeifors@online.no  eller 
Sverre Lunde 
svlu@outlook.com  

mailto:britta.zeiner@hotmail.no
mailto:skeifors@online.no
mailto:svlu@outlook.com
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Det skal bygges på 
Rykkinn 
Bærum kommune eiendom har fått 
ja til å igangsette flere viktige 
prosjekter etter at de ble behandlet 
i formannskapet før jul. 
 

 
Rykkinnhallen slik den ligger i dag med 
gammel bygning til venstre. (Foto: Christian 
Sennesvik) 
 

Rykkinnhallen 
Formannskapet vedtok at Rykkinnhallen blir et 
nybygg. Det som i dag er den gamle hallen 
planlegges bygd først og ferdigstilles samtidig 
som nye Eineåsen skole tas i bruk, beregnet til 
januar 2024. Det tilrettelegges for at Hall A 
kan benyttes under byggeperioden. 

Bygningsmassen er på totalt 3039 kvm, og det 
er antatt ca. 150 000 brukere i løpet av ett år. 

 

Berger sykehjem 
Nye Berger sykehjem skal samlokaliseres med 
Berger barnehage.  

Kommunedirektøren skal i planleggingsfasen 
innarbeide base for hjemmebaserte tjenester 
og et bredere tilbud til hjemmeboende eldre 
på Rykkinnområdet i prosjektet. 

 

Berger barnehage 
Nye Berger barnehage samlokaliseres med 
nye Berger sykehjem.  

Kapasiteten vil økes med til 150 plasser for å 
kunne dekke noe av kapasitetsbehovet i 
området Rykkinn. 

 

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 
Aril H. Steen Styremedlem 

Skoguls vei 3 901 40 054 
     

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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