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Berger og Rykkinn 

-nytt fra velforeningen din 
 

Berger og Rykkinn Vel 
 

ÅÅ   RR   SS   MM   ØØ   TT   EE   
 

Tirsdag 19. mars 2019 
 

kl 1900 – 2130 
 

Rykkinn Grendehus 
Vis a vis 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 
 

Servering og prat blir det tid til 
 

Sykehjem, skole, barnehage – hva er planene for 

Rykkinn 

Innbyggermedvirkning i en klimaklok kommune 

Rådmann Erik Kjeldstadli 

 

Rykkinn er 50 år! 

Komiteleder Ragnhild Oma 

 

Frivilligsentralen er i gang 

Daglig leder Haimi Mahari 
 

Saksdokument i denne avisutgaven 
 

Saker: e.post 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 

 

Årsmøtet 2019: 

Rykkinn – de 

neste 50? 
 

Rådmann Erik 

Kjeldstadli kommer. 

Eldrepolitikk på 

Rykkinn har vært i 

fokus denne vinteren.  
Nedleggelse av Berger 

Sykehjem fjerner de siste 

omsorgsplassene på 

Rykkinn. Hvilke planer har 

kommunen? 

Skole og barnehage 
Men ikke bare for den eldre 

generasjonen blir det 

endringer.  Hva skjer med 

Gommerud skole og Belset 

skole, hva med barnehagene 

på Rykkinn? 

Utfordringer for Bærum 
Rådmannen vil også fortelle 

om oppgavene Bærum står 

overfor som kommune. 

 

Årsmøtet 2019: 

50 år siden 

gravemaskinene 

kom til Rykkinn 
 

Og da skjedde det fort. I 

løpet av en 

fireårsperiode økte 

innbyggertallet fra 

rundt 400 til 8000. 
I juni blir det 50-årsfest.  

Men vi må lage den sjøl.  

Ragnhild Oma kommer og 

vil fortelle mer. 

mailto:sennes@online.no
http://www.bergerogrykkinnvel.no/
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Nye boliger ved Helseheimen: 

Det graves. Kommer 

skiløypen og turveien 

tilbake? 
Det er mye bråk nedenfor Helseheimen for tiden.  Den 

populære skiløypen og turveien er borte. Flere lurer på 

om den noensinne kommer tilbake. Vi har spurt Kåre 

Ivar Melsæther, som er ildsjelen for løypene.  
«Ja, det skjer ting nå med veianlegget til Fram Helseheimen. Vi 

har vært i kontakt med både kommunen og utbyggernes folk og 

har også snakket et par ganger med dem som jobber med veien. 

Slik vi oppfatter svarene er at veien vil bli tilpasset 

skiløypa/turveien, og at det også i fremtiden vil bli mulig å bruke 

disse som før. Men det er viktig at vi følger med, og eventuelt 

holder kontakt med kommunen.» 

 

Og det vil også vellet gjøre. 

 

 
Det fjernes mye masse for å anlegge den nye tilførselsveien opp 

til nye leiligheter ved Fram Helseheimen.. (Foto: Erik Sennesvik) 
 

Fortau langs Angerstveien 
Berger og Rykkinn Vel har mottatt varsel om at det 

igangsettes regulering for å anlegge fortau langs 

Angerstveien fra Grindstuveien og opp til Økriveien. 
Vellet har lenge pekt på at økt trafikk og smal vei utgjør en fare 

for skoleelever på vei fra Brennefeltet til Bryn skole.  Vi er derfor 

fornøyd med at kommunen nå iverksetter tiltak. Styret har bedt 

om at synspunkter fra naboene langs veien tas tilbørlig hensyn til 

ved regulering og anlegg. Frist for å fremme merknader er 14. 

mars.  Disse sendes til Multiconsult v/ Siri Opsahl. 

 

 

 

Grasrotandel 
styrker velarbeidet 

 

  Grasrotandelen er en 

ordning som gjør det mulig 

for spillere hos Norsk 

Tipping å gi 7 prosent av 

spillinnsatsen direkte til et 

lag eller en forening. 

 

Sjekk velforeningen på 

facebook.com  

Berger og Rykkinn Vel 

og 
www.bergerogrykkinnvel.no 

  
 

Rykkinn bibliotek 
 

Mandag: kl. 10.00 -19.00 

Tirsdag:  kl. 10.00 -16.00 

Onsdag: kl. 10.00 -19.00 

Torsdag: kl. 10.00 -19.00 

 Fredag:   kl. 10.00 -16.00 

Lørdag:  kl. 10.00 -15.00 

 

RRyykkkkiinnnn  

GGrreennddeehhuuss  
Trenger du lokaler til 

møter, konferanser, fest 

eller jubileer 

kan du finne 

løsningen i 

Rykkinn Grendehus 
 
 

Avtale om utleie skjer ved 

bestilling via E-post 

bergrykk@online.no 

eller på telefon til 

Grendehuskontakten på m.nr 

977 80 423 

 

http://www.bergerogrykkinnvel.no/
mailto:grendeh@online.no
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Ruter ser ikke 

mulighet for lik 

takstsone i Bærum 
Bærum Velforbund har bedt om en nærmere 

begrunnelse for at det ikke arbeides for en felles 

takstsone i Bærum 
 

Ruter sitt svar gir lite håp på kort sikt: «Gjeldende 

sonestruktur er satt ut fra markedsbetraktninger og 

kundenes reisemønster. For 

grensedragningen har Ruter valgt å følge de store trafikk-

strømmene, sonene følger dermed ikke nødvendigvis 

kommunegrensene. Ved en utvidelse av Sone 1 med Bærum 

kommune, vil det gi merkbare effekter. Det vil medføre 

til at kunder flyttes over fra sone 2V til sone 1, som vil 

bidra til tapte inntekter i øvrige soner, mer enn det dobbelte 

av de økte inntektene i Sone 1.I tillegg vil det også øke 

prisdifferanse til NSB (kostnad for Ruter). Nettoeffekt for 

Ruter vil dermed bli kr 45 MNOK. 
 

Det er en årlig intervjuundersøkelse, samt ulike datakilder 

fra selskapene, som brukes til å beregne hvordan inntektene 

fra billettsalget fordeles mellom NSB og Ruter. 

Inntektstapet ved å flytte Bærum inn i sone 1 er basert på de 

samme kildene (herunder eksempelvis billettsystemene. 

Fylkeskommunene er også blitt bedt om å starte et 

forprosjekt for et felles pris- og billettsystem for Viken. 

Forslaget om en eventuell utvidelse av sone 1 med Bærum 

kommune, bør derfor diskuteres og vurderes som en del av 

forprosjektets videre arbeidet med et felles pris- og 

billettsystem.» 
 

 
Kolsås stasjon.  Fortsatt ulik pris på T-bane og buss fra Kolsås. 

(Foto: Erik Sennesvik) 

Frivilligsentralen 

på Rykkinn 

inviterer til sentralens 

årsmøte 
 

tirsdag 28.mars klokka 

19.00 

på Rykkinn Grendehus.  
 

Møtet er åpent for alle 
interesserte. 

 
Forslag til årsmøtet 
sendes på e-post til 

   

frivillig.rykkinn@gmail.com  

 

  

 
 

 

Rykkinn Frivilligsentral 
legger til rette for, motiverer 
og samordner frivillig 
aktivitet på Rykkinn og 
bidrar til frivillig innsats for 
et opplevelsesrikt og godt 
bo- og oppvekstmiljø for alle 
som bor i området.  Frivillig-
sentralen skal bidra til god 
folkehelse, i vid forstand, for 
beboere i alle aldre 

 

 

mailto:frivillig.rykkinn@gmail.com
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Utlån av el-sykler på Rykkinn? 

Vi venter på konkrete 

regler 
Bærum kommune har opplegget klart for utlån 

av el-sykler, men det mangler avklaring på et 

par punkter. 
Så snart opplegget er klart for publikum, vil vi publisere dette på 

www.bergerogrykkinnvel.no og på www.facebook. com Berger 

og Rykkinn Vel. 

 

Uforståelig at vel-

bevegelsen som eneste 

større frivillighetssektor 

ikke får tilskudd 
Familie og kulturkomiteen avholdt høring om 

stortingsmeldingen om frivillighet 19. januar.   
«Velforeningene fortjener god støtte i sitt arbeid og en solid 

fellesorganisasjon» var budskapet. Lokalt friluftsliv, lokal 

beredskap, innbyggermedvirkning, integrering, for barn- og unge 

der de bor, mot ensomhet og forbyggende folkehelsetiltak. 

Velforeningene har spilt en rolle gjennom 240 år.  

Vellenes Fellesorganisasjon representerer velforeningene i 

Norge, og var på plass. Du kan lese mer på www.velnett.no  
 

Leder i Vellenes Fellesorganisasjon, Erik Sennesvik, og 
administrasjonsleder Annette Skogheim smilte lettet etter 
høringen på Stortinget  
 

 

Trafikksikker-

hetstiltak på 

Rykkinn 
Bærum kommune skal i 

gang med å lage en ny 

«Trafikksikkerhetsplan 

for Bærum» gjeldende 

for 2020–2023, og 

ønsker innspill til denne.  
Berger og Rykkinn Vel vil 

sende sine merknader 15. 

mars. Innspill mottas innen 

14. I meldingen fra 

kommunen heter det: "Alle 

innspill, små og store, vil bli 

vurdert. Vi ber spesielt om 

innspill som handler om å 

sikre myke trafikanter. Dette 

kan for eksempel være 

forslag til gang- og sykkel-

veier, fortau, sikring av 

krysningssteder eller 

oppgradering av 

eksisterende anlegg." 
 

 

 

Husk 8. mars i 

Rykkinn 

Grendehus  
 

http://www.bergerogrykkinnvel.no/
http://www.facebook/
http://www.velnett.no/
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Berger og Rykkinn Vel – årsmøte 2019 
 

Styrets forslag til arbeidsprogram 2019 
Kommunaldepartementet godkjente i november 1968 planene for 

utbygging av Rykkinn-området.  50-årsjubileet feires i juni i år. 

I planleggingen av utbyggingen på Rykkinn var det å kunne bo i samme 

området hele livsløpet viktig for Bærum kommune.   I det lå tilbud 

  

 

Gamle Lommedalsvei forbi Wøyen gård en vinterdag.  (Foto:  Erik Sennesvik) 

 

av små og større leiligheter, rekkehus og eneboliger, tilrettelagte boliger, 

eldreboliger og sykehjem. Rykkinn har et relativt høyt innbyggertall, sosial 

kontakt og tilhørighet har vært trukket fram som sterke sider ved 

Rykkinnsamfunnet.  Det er en hovedoppgave for velforeningen å bidra til at 

gode kvaliteter utvikles videre. 

Rykkinn har et bosettingsmønster med klare grenser mellom de bebygde 

områdene og friområder. Det er avgjørende å ta vare på denne 

helhetsløsningen for fremtiden. Oppfølging av kommunens arealplan og 
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kommuneplanens samfunnsdel er viktig å følge opp i planperioden, ikke 

minst av hensyn til oppvekstmiljø, trivsel og tilhørighet. 

Bærum er en «klimaklok» kommune.  Dette stiller også krav til 

lokalmiljøene.  Berger og Rykkinn  

 

Det vil også i 2019 bli lagt fram mange offentlige planer og utredninger som vil kunne 

påvirke boområdene i området vårt. 

Velforeningen skal ivareta beboernes lokale interesser og er 

områdets talerør overfor blant annet offentlige myndigheter 

når det gjelder: 

• Arealbruk, herunder friarealer, fellesarealer og grønnstruktur 

• Utbyggingsplaner og reguleringsplaner 

• Trafikksikkerhet og kommunikasjon 

• Tilbud til barn og unge og et godt oppvekstmiljø 

• Seniorpolitikk og tiltak for godt voksne og eldre 

• Bomiljø, nærmiljø og friluftsliv 

• Offentlig tjenestetilbud 

Så langt det er mulig sendes sakene ut for kommentar på www.bergerogrykkinnvel.no og 

facebook.com Berger og Rykkinn Vel, eventuelt direkte til berørte eiendommer og parter. 

 

Følgende saker prioriteres i 2019: 
 

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 

• 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 

• Arbeide for at «Stolpejakten» også neste sesong blir en suksess på Rykkinn.  Målet er at 

den skal være klar til bruk i juni. 

• 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 friområder 

• Samarbeid med kommunen slik at friområdene ikke blir fyllplasser for hageavfall  

• Motivere og støtte aksjoner for å redusere bestanden av brunsnegler 

 

http://www.bergerogrykkinnvel.no/
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Store deler av velområdet – knapt synlig for skog og annen vegetasjon om sommeren. (Foto:Erik 

Sennesvik) 

 

Trafikksikkerhet, gangveier og bedring av forholdene for sykkel og gange 
• Arbeide for at sykkelvei mellom Rykkinnområdet og Kolsås prioriteres i kommende 

planperiode 

• Arbeide for at trafikksikkerheten ivaretas på en bedre måte ved Kolsås stasjon 

• Fortsatt arbeide for tryggere skolevei mellom Brenneområdet forbi Bryn kirke til 

Heimdal/Bryn skolevei. 

• Arbeide for bedre vintervedlikehold av hoved gangveier i velområdet 

• Delta i Bærum kommunes prøveordning med utlån av el-sykler 

 

Gode kollektivløsninger  
• Arbeid 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.   

• Fortsatt arbeide for å få gjenopprettet på-tvers-forbindelsen mellom Rykkinn og 

Vøyenenga 
 

Et godt bomiljø og et godt nærmiljø 
• Arbeide for en god utvikling av et område som i økende grad er et flerkulturelt 

lokalsamfunn 

• Ta vare på Rykkinn som et sted å bo for alle generasjoner 

• 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 

• Samarbeide med Frivilligsentralen og andre frivillige foreninger som styrker fellesskapet 

og sosial tilhørighet 

• Arbeide for at utbygging av nye boliger tilpasses eksisterende bomiljø, byggelinjer og 

terreng  

• Følge opp enkeltsaker fra medlemmer og medlemsgrupper 
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Sosiale og kulturelle samlingssteder på Rykkinn  
• Arbeide aktivt for å sikre Rykkinn grendehus som forsamlingshus på Rykkinn tilpasset 

dagens utleieordning 

• Bidra til å utvikle Rykkinn bibliotek som kulturelt møtested 
 
 

Kommunikasjon med - og informasjon til medlemmene i vellet 
• Videreutvikle velforeningens kommunikasjon med medlemmene gjennom facebook, 

velavisen og nettside   

• 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 og å bo. 

• 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 

• Bidra til at Rykkinn Frivilligsentral blir et godt tilskudd til hele frivilligheten i området 

 

 

 
Langs Busoppveien en sensommerdag. (Foto: Erik Sennesvik) 
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Regnskap 2018   
 

Regnskapet viser et overskudd på kr 28.288,- for 2018, mot budsjettert med null-

resultat.  Kompensasjon for merverdiavgift har økt.  Dette skyldes i det vesentlige at 

velforeningen har vunnet fram overfor Lotteritilsynet med krav når det gjelder anlegg 

av Kulturstien, der vi fikk gehør for at bruttokostnadene måtte legges til grunn 

uavhengig av finansieringskilde.  Dette er nå blitt et prinsipp som alle velforeninger i 

Norge vil nyte godt av. Det gir merverdiavgiftskompensasjon for alle utgifter. 

 

Også tilskudd fra Grasrotandel og salg av Rykkinnboka ligger over budsjett. 

Velforeningen har dessuten etter søknad mottatt et tilskudd på kr 15.000,- fra Bærum 

kommune til reisevaneundersøkelsen som ble gjennomført i 2017. 

 

Kostnadene ved tøy-bæreposer, som et synlig tiltak for å redusere velforeningens 

«miljøfotavtrykk», ble noe høyere enn budsjettert.    Styret ser imidlertid på dette som et 

viktig miljøtiltak i velforeningen. 

 

 
Ved Bryn.  (Foto: Erik Sennesvik) 

 

 

Budsjett 2019 
 

Det budsjetteres med om lag samme aktivitetsnivå i 2019 som i 2018, men det er ikke planlagt 

omfattende prosjekter.  Følgende forutsetninger er lagt til grunn for budsjettet: 

1. Uendret kontingent og omtrent uendret medlemstall 

2. Antall utgivelser av velavisen tilpasses budsjettet. 

4. Støtte til korps, idrettslag, kultur økes i lys av at Rykkinn feirer 50 år 

5. Våraksjonen fordeles over 2 dager. 
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Oversikt regnskap 2018 og budsjett 2019: 
 
I oversikten under er driftsregnskapet lagt inn i tabellen.  Budsjettet følger samme inndeling. 

Balanseoppstilling med note er satt opp under tabellen. 

INNTEKTER Bud. 2017 Regnsk.2017 Bud. 2018 Regnsk.2018 Bud. 2019

Medlemskontingent 135 000      130 790 133 000      133 840         133 000         

Refusjon merverdiavgift 8 500         9 368 9 000         51 476           22 000           

Diverse inntekter, boksalg 2 000         1 805 15 000        18 905           3 000             

Tilskudd prosjekter 30 000        94 250 -             15 000           -                 

Grasrotandel 5 000         2 942         4 000         7 419             8 000             

Renteinntekter 4 500         3 140 3 500         2 575             2 500             

Sum inntekter 185 000      242 295 164 500      229 215         168 500         

KOSTNADER

Kontingenter til andre 11 000        9 272 9 000         12 769           13 000           

Støtte  korps, idrettslag, kultur 37 000        39 313 25 000        29 000           60 000           

Møteutgifter, admin, kontorrekv. 35 000        34 979 34 000        26 958           28 000           

Annonser -             0 -             -                 -                 

Medlemsinformasjon 30 000        26 875 26 000        19 089           20 000           

Internettkostnader, nytt nettsted -             0 -             4 900             1 000             

Kontorhold leder 10 000        10 000 10 000        10 000           10 000           

Ekstern regnskapsfører 3 500         3 800 3 800         3 800             4 000             

Annet kontorhold 500            0 200            -                 -                 

Våraksjonen 23 000        21 307 23 000        23 968           33 000           

Eksterne møter,kjøring m.v. 500            0 300            -                 300                 

Bankomkostninger 1 000         1 065 1 000         1 305             1 400             

Merking kultursti og blåmerkete st. 30 000        131 442 6 200         17 200           2 000             

Til styrets disposisjon  20 000        35 000 26 000        51 938           30 000           

Sum kostnader 201 500      313 053 164 500      200 927         202 700         

Resultat  -16 500       -70 758 -             28 288           -34 200         

 
      

BALANSE      

 Note  31.12.2018  31.12.2017 

EIENDELER      

      
Omløpsmidler      
Fordringer/bank      
Fordringer   25 700  21 900 

Bankinnskudd   298 053  285 040 

Pengemarkedsfond, DnB   127 832  126 357 

Kontantbeholdning   100  100 

Sum omløpsmidler   451 685  433 397 

      

SUM EIENDELER   451 685  433 397 

      

 Note  31.12.2018  31.12.2017 

EGENKAPITAL OG GJELD      

      
Egenkapital         
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Kapital   451 685  423 397 

Sum egenkapital   451 685  423 397 

      
Gjeld      

      
Kortsiktig gjeld      
Annen kortsiktig gjeld   0  10 000 

Sum kortsiktig gjeld   0  10 000 

      
Sum gjeld   0  10 000 

      

SUM EGENKAPITAL OG GJELD   451 685  433 397 

      

       

    
KOMMENTAR TIL BALANSEOPPSTILLING 2018   

      
Fordringer      

      
Koll.medlemsskap 2018 - Berger Huseierforening  5 100 

Koll.medlemsskap 2018 - Åsjordet Huseierforening  7 200 

Dobb.bet blomster biblioteksåpning, Erik S.  400 

Avsetning - innbetalt støtte stolpejakten   13 000 

     25 700 
 

  

   

   

Valg av nytt styre 
 

Valgkomiteen innstilling legges ut på www.bergerogrykkinnvel.no så snart den foreligger. 

Status er som følger foran valgkomiteens innstilling. Det er anført om representanten «tar 

gjenvalg». «På valg» innebærer at det ikke er gitt tilbakemelding ennå:  
 

 

Valg – Status 2019 

 
Rode Representant Verv Adresse Telefon Status 2019 

 

 1 Margit Nielsen Styremedl..  Østbrenne 1 41251120    Tar gjenvalg 

  Are Søndenaa Varam. Angerstv. 30B 92081235     Tar gjenvalg 

 

 2 Gro Kjersti Tveten Styremedl.  Blinken 30  97594169   Fratrer 

  Svein Ola Hope Varamedl.  Skulds vei 7  915 35 056 Tar gjenvalg 

 

 3 Siw Helen Myhrer Styremedl Skoguls vei 16  90679153 Tar gjenvalg 

  Fernando Millan Varamedl. Einebærst. 9  98 627451 Tar gjenvalg 

 

 4 Britta Zeiner Styremedl. Østenga 36  67134061 Tar gjenvalg 

  Karen Skeie Fors Varam. Østenga 3  48250986 Tar gjenvalg 

 

 5 Erik Sennesvik Leder Heggebærs. 37  90967676 Ikke på valg 

  Vibeke Sælen  Varamedl. Jordbærstien 5     975 88 865 Tar gjenvalg 

 

 6 Odd Bjarne Olander Styremdl. Gml.Ryk.v 34  90742283 Fratrer 

  Halfdan Prøsch Varam. Rykkinnv. 46   67135330    Tar gjenvalg 
 

http://www.bergerogrykkinnvel.no/
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Vellet har for tiden ikke egen valgkomite, og styret har derfor fungert. 

 

Innstilling fra styret 
 

Rode 2 (Blinken/Skytterhusveien/Leirdueveien): Ingen kandidat 

 

Rode 6 (Rykkinnveien/veiene vest for Rykkinnveien):  

 

Iren Meli Lundby 

Brekketunet 17, 1349 Rykkinn   

 

Revisor: Jon Kåre Bakken (tar gjenvalg kommende periode) 

 

Valgkomite, 3 medlemmer.  Styret legger eventuelt forslag fram i møtet. 

 
 

 

Berger og Rykkinn Vel 
Styrets beretning for 2018 
fram til årsmøtet 2019     

   
1. Opplysninger om velforeningen 
 

Velforeningen hadde ved utløpet av  året  372 

(365) enkeltmedlemmer og 9(9) kollektivt 

tilsluttet med 696 (696) medlemmer,  til- 

sammen 1.068, mot 1.061 medlemmer 2017. 

Dette er en liten økninh. Medlemstallet svarer 

litt over 80% av registrerte boenheter i 

området.   Det er 1330 registrerte adresser i 

vellet.  I tillegg komme om lag 150 

kommunale boliger.  4 medlemmer betalte 

kontingenten i januar 2019 for 2018.    
 

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 2018-2019 
Erik Sennesvik (leder) 

Styret konstituerte seg slik i møte 27. april: 
Britta Zeiner  (nestleder) 

Karen Skeie Fors (økonomifunksjon) 

Margit Nielsen 

Are Sondenaa (v) 

Gro Kjersti Tveten 

Svein Ola Hope (v) 

Siw Helen Myhrer  

Fernando Millan (v) 

Karen Skeie Fors (v) 

Bjarne Olander 

Halfdan Prøsch (v) 

Vibeke Sælen (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. 

 

Økonomi 

Driften av velforeningen er nøktern men 

effektiv, og økonomien er god. Det er et 

overskudd på kr 28.288,-, noe som i hovedsak 

skyldes merinntekter gjennom tilskudd og 

komoensert merverdiavgift ut over det som var  

budsjettert. Salg av «Rykkinnboika» har også 

bidratt til positivt resultat   

 

mailto:bergrykk@online.no
http://www.bergerogrykkinnvel.no/
http://www.facebook.com/
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Vellet er gjennom Frivillighetsregisteret inn-

meldt i Grasrotandel.  Det er bokført kr 

7.418,- i inntekt i regnskapsåret. 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 31.12.2018  kr 451.685,- .  

Vellet har ingen langsiktig gjeld.Eiendeler eer 

plassert i bank og pengemarkedsfond.  

 

Tilskudd til ulike formål 

Det er i perioden gitt tilskudd til følgende lag 

og nærmiljøtiltak med kr 29.000,- i tillegg til 

dugnadsinnsats i forbindelse med våraksjonen,  

samlet beløp på kr 36.000,-.  

 

Rykte Teater Støtte "Troll 

kan temmes" 

6 000,00 

Gommerud 

skole FAU 

Støtte 17.mai 

arrangement 

5 000,00 

Rykkinn 

Seniorkor 

Støtte 3 000,00 

Rykte Teater Støtte "Piknik 

på 

slagmarken" 

5 000,00 

BVIF 

Langrenn 

Støtte 

Eineåsen 

Skianlegg 

10 000,00 

  
29 000,00 

 

 
 

2.   Samarbeid/arbeid i eksterne fora 
 

Vellet er medlem i Bærum Velforbund som er 

paraplyorganisasjon for velforeningene i 

Bærum.  Vellet har hatt styreplass inneværende 

periode v/ Erik Sennesvik (leder).  

 

Bærum Velforbund har arbeidet med å styrke 

samarbeidet mellom kommune og vel-

foreninger og har inngått ny samabeidsavtale.  

Kommuneplanen, arealplan for Bærum,  

infrastruktur i Bærum, herunder kommune-

planlegging, levekår, E16,  E18, 

kollektivløsninger har vært blant oppgavene. 

Velforeningen har deltatt i møter med Bærum 

formannskap og medlemsmøter i regi av 

Bærum Velforbund. 

 

Leder Erik Sennesvik er oppnevnt som 

medlem i ”Biblioteksforum i Bærum” som 

representant fra velforeningene i Bærum.  Det 

er gjennomført 3 møter herunder møte ved 

Rykkinn Bibliotek og Bekkestua Bibliotek.  

 

Vellet er medlem i Bærum Natur og Friluftsråd 

som behandler overordnete saker innen 

friluftsliv, miljøsaker og naturvern. 

 

 
 

 

Vellet er medlem i Vellenes Felles-

organisasjon (VFO). Leder i Berger og 

Rykkinn Vel, Erik Sennesvik er leder i VFO 

2018/019.  2.200 velforeninger er medlemmer i 

VFO.  
 

Styret har samabeidet med foreningen 

«Mannskapet på Rykkinn» om nok et år med  

”Stolpejakten”, se www.stolpejakten.no. 

 

Vellet har representanter i styret for Rykkinn 

Frivilligsentral og Sammenslutningen Rykkinn 

Grendehus. 

 

3. Styrets arbeid 
 

Styret har i perioden mars 2018 til mars 2019 

hatt 7 møter og behandlet en rekke saker som 

angår Rykkinnområdet og nærmiljøet; 
 

a) Reguleringsplaner. Endret regulering 
 

Olaf Bryns vei - Telenor  

Saken har vært under observasjon, men 

reguleringsplan er ikke lagt fram 

 

Igangsatt regulering Angerstveien, øvre del 

Opparbeiding av fortau.  Vellet har de siste 

årene arbeidet for at elevene fra Brenne-

området skulle få en tryggere skolevei og er 

glade for at det nå arbeides med dette. 

 

Utbygging av betjente boliger Nordby – 

Brekke 

 

http://www.stolpejakten.no/
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Det ble lagt fram 3 alternative løsninger for 

økning av kapasiteten ved pleieinstitusjonen.  

Vellet gikk inn for å knytte boligene til Nordby 

gård.  Kommunestyret gikk også inn for dette. 

Nærmere planer ikke mottatt. 
  
Omgjøring av bolig til institusjon. Nannas vei 

Bekymringsmelding til kommunen når det 

gjelder bruk Med utgangspunkt i flere 

branntilløp/brann. 
 

Rykkinnveien 100 

Oppfølging i forhold til ny tilførselsvei 

(rekkefølgebestemmelse i reguleringsplanen) 
 

Naturreservat i Eineåsen 

Grensene og bestemmelsene er nå fastsatt av 

Fylkesmannen.  Det er i en viss grad tatt 

hensyn til vellets synpunkter i forhold til 

tilgjengelighet og bruk som friområde. 
 

b) Busstilbud Rykkinn - Ruter 

Det har også i denne perioden vært arbeidet i 

forhold til Ruter og sikring av et best mulig 

kollektivtilbud. videre med å sikre 

busstilbudet.  

Vellet har også tatt opp spørsmålet om 

avfallshåndtering ved bussholdeplassene. 

Gjennom Bærum Velforbund har 

vi nå 2 dialogmøter pr år med Ruter.  

 

c) Kollektivtilbudet i Vestre Bærum 

Representanter fra 

• Lommedalen Vel 

• Bærums Verk Vel 

• Kolsås Vel 

• Berger og Rykkinn Vel 

Møttes i oktober 2018 for å drøfte situasjonen 

når det gjelder kollektivløsninger i området.  

Det ble utarbeidet en felles plattform for videre 

arbeide: 

1. Det var enighet om at en på kort sikt må 

forholde seg dagens løsninger med deling 

mellom bane og buss. Dette gjelder særlig 

i forhold til den anbudsrunden Ruter nå 

skal i gang med for kollektivløsninger i 

Bærum.  Sammenslåing av sone 1 og 2 vil 

styrke kollektivpreferansen. 

 

2. På lang sikt er et utbygget bane-tilbudet 

eneste løsning for effektiv og bærekraftig 

persontransport for området. 
 

d) Kommuneplanens arealdel 

 

Gjennomgang av innspill til endelig arealplan.  

Ingen innspill ligger innenfor vellets område, 

men forslag i Frogner/Tandberg-området vil 

indirekte ha betydning.  Følges opp. 

 

e) Andre uttalelser til Bærum kommune 

• Brøyting og veivedlikehold 

• Reasfaltering av noen veier 

• El-sykkelordning 

• Plan natur, friluftsliv og idrett, oppfølging 

 

 

 

f) Rykkinn grendehus 

Etter at Berger og Rykkinn Vel i 13 år har hatt 

ansvaret for Rykkinn Grendehus, ble avtalen 

terminert 31.12.2018.  Bruksavtale er opprettet 

mellom Rykkinn Frivilligsentral og Bærum 

kommune.  Sammenslutningen Rykkinn 

Grendehus består som frivillig forening med 

ansvar for utleie og drift. 

Dette har vært en krevende prosess som har 

foregått gjennom hele 2018.  Det ble 

nødvendig med juridisk assistanse i forhold til 

krav framsatt av Bærum kommune. Partene 

kom høsten 2018 fram til enighet når det 

gjelder de økonomiske forholdene. 

 

r  

 

Bokført likviditet i Grendehuset er overført 

Bærum kommune og er øremerket 

rehabilitering og ombygging av grendehuset 

med kr 1.120.000,- (beløp ikke endelig 

fastsatt.) 

 

Inntil videre benyttes de samme 

bestillingskanaler som tidligere. 
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Erik Sennesvik er leder for styret i 

Sammenslutningen Rykkinn Grendehus. 

Varamedlem oppnevnes av nyvalgt styre. 

 

g) Rykkinn Frivilligsentral 

Prosessen i punkt F) har skjedd i dialog med 

Rykkinn Frivilligsentral. 

Vellet deltok i idemøtet om feiring av 

Rykkinns 50-årsjubileum. 

Britta Zeiner er styremedlem med Erik 

Sennesvik som varamedlem.  Årsmøte 

avholdes 28. mars 2019, 

 

h) Lokalområdet 
  

Kommunale veier 

Arbeidet har fortsatt i denne perioden med 

regelmessig kontakt med kommunen om 

utbedringsområder. Dette gjelder i første rekke 

vintervedlikehold, og behov for reasfaltering 

av Valkyrieveien. Kommunen har svart med å 

foreta «lapping» 
 

Turveier/Friluftsliv/Skogskjøtsel 

Styret har avtale med Bærum kommune om 

felles planlegging av skogskjøtsel i området. 

Arbeidet med en samordnet plan er videreført.  

Det er gjennomført befaring og merking i 2 

områder 

 

Kommunen har etter det vi forstår mindre 

ressurser til egen innsats, noe vellet har 

beklaget overfor ledelsen i kommunen. 

 

i) Oppvekstmiljø  

Velstyret har også i år ytt støtte til tiltak.  Det 

er også gjort innspill til Frivilligsentralen om at 

tiltak, særlig for ungdommen, er viktig å få til.  

Leder i Frivilligsentralen har nå lagt opp flere 

tilbud for denne gruppen. 

Styret har i en henvendelse til Rykkinn skole 

gitt ros til elevene for innsatsen for et reinere  

 

 
Berger bo- og behandlingshjem skal legges 

ned.  Hva kommer i stedet? (Foto: Erik 

Sennesvik) 

Rykkinn.  Vi har fått flere tilbakemeldinger om 

at det er lite eller ingen søppel langs gangveier 

og skoleveier. 

 

j) Seiniorpolitikk og behandlingsplasser 

Velstyret fikk i løpet av høsten 2018 

informasjon om at de siste behandlings-

plassene for eldre i området skulle legges ned. 

Det har i etterkant vært arbeidet både politisk 

og i forhold til administrasjonen.  Så langt er 

konklusjonen at det med stor sannsynlighet 

skal bygges nytt bygg på tomten der Berger 

bo- og behandlingssenter i dag ligger.  Det vil 

imidlertid være viktig å følge opp denne saken 

i kommende periode.  

 

k) Iberiasnegler  - Brunsnegler 

Det ble ikke iversatt spesielle tiltak i perioden, 

men som påminnelse har det vært informert i 

velavisen og på nett. om hvordan en kan få 

redusert bestanden. 

 

i)  Andre saker som har vært behandlet 
 

- Trafikkforholdene ved Kolsås stasjon 

- Islegging av Bergersletta 

- Reglement for parsellhager 

- Åpning av Rykkinn Bibliotek 

- Parkeringsplassen foran grendehus og 

bibliotek, innføring av restriksjoner 

- Fjerning av enkelttrær 

- Søppelbeholdere ved bussholdeplassene 

(gjenganger) 

- Tyngde på bilene som henter avfall 
 

 

j)    Andre møter  etc.  

Velforeningen har deltatt på følgende: 

1. Kommunens lokalsamfunnsmøte for 

Rykkinn. 

2. Åpning av Sandvika Bibliotek 

3. Åpning av Rykkinn Bibliotek 

4. Gjensidigestiftelsens årskonferanse 

5. Frivillighet på Rykkinn 

6. Samarbeidsmøte Bærum formannskap 

22.05.2018 

7. Ringeriksbanen 

 

k) Saker fra medlemmene 

 

1. Bruk av fellesområder og kommunale 

områder 

2. Byggesaker 

3. Støy 

4. Vegetasjon i trafikkfarlige kryss 
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Enkelte saker tas opp med de berørte 

beboerne/huseierforening eller boligsameie, 

andre saker er tatt opp med kommunen.  

 

  
Innbydende på nye Rykkinn Bibliotek.  

Langtidsparkering på plassen utenfor utgjør 

imidlertid et problem. (Foto:  Erik Sennesvik) 

 
 

l) Informasjon og nettsted for Berger og 

Rykkinn vel 
 

Det er utgitt 6 utgaver av ”Berger og Rykkinn 

– nytt fra velforeningen din” i 2018. Avisen er 

nå i 2019 inne i sin 18. årgang. 
  
Nettstedet til velforeningen er 

 

www.bergerogrykkinnvel.no        
 

er ferdigstilt på ny plattform.  Det er lagt 

arbeid ned i å få fyldig bakgrunnsstoff og 

nyttig informasjon på plass.  Nettsiden er 

koblet opp mot vår facebookside.  

www.facebook.com  Berger og Rykkinn Vel -

har god oppslutning og brukes til korte 

nyhetsmeldinger  

 
 

4. Personvernregler - GDPR 

Velstyret har gjennomgått sikkerheten i 

datasystemer.  Det er utarbeidet 

«Personvernerklæring» som er gjort kjent for 

alle medlemmer og andre beboere i 

velområdet. 

Denne følger godkjent standard. 

 

Ved endring av datasystemer vil det kreves at 

disse følger sikkerhetsregler for personregistre. 
 

5. Kvistaksjonen 2018 

Aksjonen ble gjennomført etter planen 

Det var dugnadsgjeng fra  Bærums Verk og 

Hauger Idrettsforening/Håndballgruppen som 

utførte arbeidet på kveldstid mot et tilskudd. 

 

 
 

6. 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. 

  

 

Rykkinn, 12. februar 2019 

 

Styret 

 
 

  

 
 

 
 

http://www.bergerogrykkinnvel.no/
http://www.facebook.com/
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