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Berger og Rykkinn 
 

-nytt fra velforeningen din 

 

Berger og Rykkinn vel 

Kvistinnsamling 
29. og 30. april 

 

Henting begge dager 

Hoved kjøring på ettermiddag 

 

Vanlig kjørerute, kart på side 3 - 

og gjør det riktig: 

Våraksjonen eller kvistaksjonen - går 
av stabelen mandag/tirsdag 29. og 30. 
april. Da kan alle medlemmer legge 
fram buntet kvist fra årets 
hageopprydding og beskjæring  for 
henting. Dersom vi ikke klarer å få alt 
med før Isi stenger, legges det ut 
melding på nettsiden.   
 

Viktig: 
 

❑ Kvist og greiner legges fram til 

kjøreruten  som du finner på kartet.  

Det er fint å samordne med nærmeste 

naboer slik at det ikke blir for mange 

stopp for hentegjengen. 

❑ Kvistene må buntes sammen med tau og 

må ikke være lenger enn ca 2 meter.  

KVISTER SOM IKKE BUNTES BLIR 

IKKE TATT MED.  Tenk på dem som 

skal utføre jobben! 

❑ Maks tykkelse er ca 150 mm  i diameter.  

Lag ved av greiner over 50 mm.  

❑ Gress og oppsop blir ikke tatt med.  Det 

egner seg bedre til kompost. 
 

Ordningen inngår i medlemskontingenten 

 

  

 

Vi kommer 29. og 30.04  
 

Som meldt på årsmøtet og på 

www.bergerogrykkinnvel.no og facebook 

er vi klare for kvistinnsamling på 29. og 

30. april  
  

Viktig: 
 

Ikke for tunge bunter.  

Disse skal bæres og løftes 

opp i henger eller 

komprimatorbil av en 

person. 
 

Det må være «ren masse»: 

Ikke singel, plast og papir. 
 

Bruk helst tau/hyssing av 

naturfiber 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONTINGENT 2019 

Forfall 10. juni  
Kontingentvarsel blir sendt ut i mai 

 

Beboere i boligsameier og 

huseierforeninger med kollektivt 

medlemskap blir fakturert samlet og 

skal ikke betale enkeltvis 
  

Konto nr 

9235.29.94695 
 

http://www.bergerogrykkinnvel.no/
http://www.bergerogrykkinnvel.no/
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Årsmøtet 19. mars i Berger og Rykkinn Vel: 

«Rykkinn er et bolig-

område med livsløp-

standard og må beholdes 

som det» sa leder i vellet 
 

God stemning og nyttig meningsutveksling på 

årsmøtet.  Rådmann Erik Kjeldstadli innledet 

årsmøtet om Bærums utfordringer, om 

klimastrategi og innbyggerkommunikasjon: 
Det blir endringer når det gjelder barnehager og skoler. Men 

det kom ikke et avklarende svar om omsorgsboliger og 

pleiehjems plasser i området.  Her må nok velforeningen og 

alle gode krefter stå på i årene som kommer og minne 

politikerne om Rykkinns styrke: Her skal du kunne bo fra 

du er barn til du blir gammel.  Det fikk leder Erik Sennesvik 

til å minne rådmannen om suksessen for Rykkinn-

utbyggingen: Boliger for alle – til et hvert behov. 

 

 
Rådmann Erik Kjeldstadli foran en fullsatt sal i Rykkinn 

Grendehus. (Foto: Erik Sennesvik) 

 

Frivilligsentralen 
 

Leder for Rykkinn Frivilligsentral, Haimi 

Mahari, orienterte om hva som skjer i 

frivilligsentralens regi i tiden som kommer.   
Sentralen trenger flere ildsjeler. Kom innom Grendehuset, 

den nye møteplassen, for en kaffe og den gode samtalen 

hver tirsdag, onsdag og torsdag mellom 11-13 og følg med 

på nettsiden https://rykkinn.frivilligsentral.no/  
 

16. til 23. juni skjer 

det: 

50-års fest 

for Rykkinn 
Rykkinn er 50 år! I 

november 1968 ble 

planene godkjent og i 

1969 var det hele i gang 

Dette skal feires i perioden 

16. -23. juni 2019. Fest-

komiteens leder, ildsjel i 

mange år, Ragnhild Oma, 

fortalte at Bærum kommune, 

Frivillighetssentralen, ild-

sjeler, lag og foreninger nå 

samarbeider for en minnerik 

uke. Det vil komme boder 

og telt utenfor Rykkinn-

hallen lørdag og søndag 22. 

og 23. juni. Det planlegges 

et «mega-kor» som skal 

underholde, utstillinger, 

foredrag og diskusjoner, 

skulpturjakt, stolpejakt. I 

tillegg til kafe, pub og dans 

på Grendehuset, organiserte 

turer i Eineåsen, hundespann 

og ungdoms-fest. Her trengs 

mange frivillige til å hjelpe 

til, så bli med. 

 

Ragnhild Oma og de andre 

har mye på gang, men kom 

veldig gjerne med nye ideer. 

(Foto: Erik Sennesvik)  

https://rykkinn.frivilligsentral.no/
https://rykkinn.frivilligsentral.no/
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Styret og områdeinndelingen av vellet 2019/2020 
Rode Representant Verv Adresse Telefon  Områdebeskrivelse 

 

 1 Margit Nielsen Styremedl..  Østbrenne 1  41251120    Brenneområdet 

  Are Søndenaa Varamedl. Angerstv. 30B  92081235    Brenneområdet 

 

 2 Øyvind Jordheim Styremedl.  Blinken 8  91382126  Innen Økriv./Leirduev/   

  Svein Ola Hope Varamedl.  Skulds vei 7  91535056 /Bergerst./Rykkinnveien 

 

 3 Siw Helene Myhrer Styremedl Skoguls vei 16  90679153   Innen Rykkinnv./Bergerst. 

  Fernando Millan Varamedl. Einebærst. 9  98627451  /friområdet/Berger skole 

 

 4 Britta Zeiner Styremedl. Østenga 36  9053 875 Innen Rykkinnv./friområdet 

  Karen Skeie Fors Varamedl. Østenga 3  48250986  /opp til Paal Bergsvei 

 

 5 Erik Sennesvik Leder Heggebærs. 37 90967676 Heggebærst./Labratan/Gud- 

  Vibeke Sælen Varamedl. Jordbærstien 5      97588865  mundstien/opp mot Paal   

      Bergsvei 

 6 Iren Meli Lundby Styremdl. Brekketunet 17 95760896 Utsiden av Rykkinnveien og 

  Halfdan Prøsch Varamedl. Rykkinnv. 46   41547264    Paal Bergsv. 
 
 

Ved å betale årskontingenten blir du registrert som medlem og er med å støtte velforeningens arbeide. 

Er det noe du ønsker at vi skal ta opp – så ring det styremedlem som representerer ditt område eller skriv til oss 

bergrykk@online.no 

Postboks 74 – 1334  RYKKINN 

Kontonummer 9235.29.94695 

www.bergerogrykkinnvel.no 
 

Rotteplagen 

tiltar  
Vi har også denne våren 

fått meldinger om at 

områdene våre er plaget 

av rotter. 
Det er liten hjelp å hente i 

kommunen. Et rotteproblem 

skyldes alltid at dyrene har 

rikelig tilgang på mat, vann, 

ynglesteder og skjul. Hus-

eier/beboer har plikt til å 

holde eiendommen fri for 

rotter. Eier/beboer skal 

settes i verk nødvendige 

tiltak for å forebygge 

forekomst av skadedyr og 

utrydde/bekjempe jfr. for-

skrift om skadedyrbe-

kjempelse. 

Men har du mistanke om at 

problemene stammer fra 

avløpssystemet eller 

bestemte virksomheter, så ta 

kontakt med:  

 

Folkehelsekontoret v/ 

Miljørettet helsevern:   

«Rådgivning om generell 

skadedyrs bekjempelse».  

Telefon 67 50 32 00 

Vi legger ut mer 

informasjon på 

www.bergerogrykkinnvel.no 

 

 

Årsmøte i 

Frivilligsentralen 
Rykkinn Frivilligsentral 

avviklet sitt årsmøte 28. 

mars.  Styret ble 

gjenvalgt 
Det var imidlertid 

modernisering av lokalene 

og behov for kontorplass til 

Frivilligsentralen som 

skapte mest debatt.  Mange 

av deltakerne gikk mot at 

det opprettes kontorplass 

inne i salen.  «Den er ikke 

større enn den må være», 

var tilbakemeldingene. 

 

Utlån av el-

sykler - Smart 

Bikes 
Det har tatt lengre tid 

enn planlagt å få 

etablert denne utlåns-

ordningen, men den 

kommer. 
Så snart de praktiske sidene 

ved låneordningen er klar, 

vil vi legge ut informasjon 

på nettsiden og på 

Facebook. 

Informasjon på årsmøtet 

Andre Binderø fra Scushi i 

Sandvika orienterte om 

ordningen - Smart Bikes 

2019 - under årsmøtet. 

Beboere over 18 år i Bærum 

kommune har muligheten til 

å leie. En kan velge mellom 

12 forskjellige sykkel-

modeller. Det koster kr 

100,00 + depositum. 

Booking skjer på: 

www.scushi.no/smart . 
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