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Berger og Rykkinn 
 

-nytt fra velforeningen din 
Overføring til Rykkinn 

Frivilligsentral i løpet av høsten? 

Grendehuset på 

vandring  
Berger og Rykkinn Vel har hatt 

ansvaret for leieavtalen med Bærum 

kommune siden 2005.  Grendehus-

gruppen har sørget for at folk har hatt 

et møte- og festlokale på Rykkinn. 
Men nå går det mot slutten.  Velstyret går inn 

for at en ny avtale inngås med Rykkinn 

Frivilligsentral.  Det forutsettes at lokalene 

skal være tilgjengelig for sosiale 

arrangementer for folk på Rykkinn som før. 
 

 
 

Reddet fra nedleggelse 

Under budsjettbehandlingen høsten 2004, 

vedtok Bærum kommunestyre å legge ned 

Rykkinn Bibliotek og avhende Rykkinn 

Grendehus. Berger og Rykkinn vel, 

sammen med mange frivillige foreninger 

og lag, engasjerte seg i en proteststorm mot 

vedtaket, og gjennomføringen ble utsatt 

mens det pågikk en prosess for å finne 

løsninger som opprettholdt både bibliotek 

og grendehus. For Rykkinn ble: Rykkinn 

kultur- og kunnskapssenter lansert og 

formelt lagt til grunn for det videre 

arbeidet i mai 2005 

Berger og Rykkinn Vel ble enig med 

kommunen om en avtale som ble 

underskrevet høsten 2006.  

Grendehusgruppen 

Det ble opprettet en egen foretaksenhet, 

Sammenslutningen Rykkinn Grendehus, 

og valgt et styre som etter særskilte 

vedtekter fikk i oppdrag å drive 

grendehuset. Siden har Erna Dyvesether, 

Arne Dignæs og Erik Sennesvik stått for 

teknisk og økonomisk drift.  De er innstilt 

på å fortsette ut 2018. 

Mange vil være på Grendehuset 

2017 har hatt kr 250.050 i bruttoinntekt.  

Det er fakturert 220 leieforhold/ 

utleiedager. I tillegg kommer egne møter 

og bibliotekets bruk av lokalene.  
 

 
Mange hyggelige sammenkomster på 

Grendehuset.  Foto: ES 
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Offisiell nyåpning av Rykkinn Bibliotek  

«Gratulerer Rykkinn», sa 

utvalgsleder Morten Skauge 

under gjenåpningen 
 

Morten Skauge, biblioteksjef Trine Schønning 

og kultursjef Berit Inger Øen var strålende 

fornøyd på vegne av Rykkinn da Rykkinn 

Bibliotek ble gjenåpnet 28. august. Og Hilde - 

med hele staben - ønsket velkommen.   

Det hele startet med Bryn utlånsstasjon, som åpnet i 1958. I 

1974 flyttet utlånsstasjonen til en kombinert kino og 

bibliotek i brakker ved senteret. Det fungerte til 1986, da 

biblioteket ble flyttet til det nye «grendehuset», der det også 

var storsal og kinolokaler. 

 

   
Ta turen innom og møt Hilde Marie Kristiansen og de andre 

ansatte i nye omgivelser. (Foto: Erik Sennesvik) 

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: 

Bestillingstelefon: 

 977 80 423 
 

 

 

GGrraassrroottaannddeell  
til styrket velarbeid. 

 

  Grasrotandelen er en 

ordning som gjør det mulig 

for spillere hos Norsk 

Tipping å gi 5 prosent av 

spillinnsatsen direkte til et 

lag eller en forening. 

 

Sjekk 

velforeningen på 

facebook.com 
Berger og Rykkinn Vel 

og 
www.bergerogrykkinnvel.no 

 

 

mailto:grendeh@online.no
http://www.bergerogrykkinnvel.no/
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«Nytt fra velforeningen» 

Ny nettside er på plass 
Ny nettside kom «på lufta» i sommer.  Den utvides hele 

tiden og gir nå også mer bakgrunnsstoff for Rykkinn og 

for veltilbudet i området  
 

Her finner du aktuelt stoff, kunngjøringer og linker til nyttige 

nettsider. Du kan også ta direkte kontakt med velstyret. 
 

 
 

Vellykket avfallsprosjekt 

Et år med søppel under 

bakken 
Vestli Huseierforening øverst på Rykkinn tok i bruk 

sine nedgravde løsninger i fjor høst.  Dermed er søppelet 

borte fra eget rekkehus.   
Innkjøringsproblemer har det vært lite av.  Nå kommer en bil 

med en person og henter kildesortert avfall ved de 3 stasjonene 

og 96 boliger.  Dette gir lavere kostnader for boligene. Flere har 

allerede bygget om skjulet, og avfallsboden er borte. 
 

Enkle operasjoner uten tunge tak gir renovatøren en bedre arbeidsdag. 

(Foto:ES)   

 
 

Rykkinndagene 
De tradisjonelle Rykkinn-

dagene planlegges også i 

år. 

Vi har fått melding om at 

27. og 28. oktober er satt av 

til formålet. 
 

Ruter og 

Bærum om 

reisevaner 
Berger og Rykkinn vel har 

i løpet av 10-årsperioden 

gjennomført 2 reisevane-

undersøkelser for 

Rykkinn.    

Nå kommer kommunen og 

Ruter etter.  Begge instanser 

vil i løpet av høsten legge 

fram sine undersøkelser om 

reisevaner og kunde-

tilfredshet. Ruter vil blant 

annet legge disse til grunn 

for ny anbudsrunde i 2020 

for kollektivtransporten i 

området. 
 

MVA tilbake 
Vellet har søkt om å få 

refundert kr 69.748,- i 

merverdiavgift for 2017. 
Det er Vellenes 

Fellesorganisasjon som 

samler inn alle søknader for 

velforeningene. 
 

Verneforskrift 

Eineåsen 
Fylkesmannen har nå 

gjort ferdig vernefor-

skriften for skog-områder 

på Eineåsen. 

Velforeningen var betenkt 

på det første forslaget.  Her 

var det lagt inn strenge 

bestemmelser.  I den fore-

liggende forskriften har 

fylkesmannen kommet 

vellet i møte slik at nå-

værende stier og tursystemer 

kan opprettholdes. 
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Styret og områdeinndelingen av vellet 2018/2019 
Rode Representant Verv Adresse Telefon  Områdebeskrivelse 

 

 1 Margit Nielsen Styremedl..  Østbrenne 1  41251120    Brenneområdet 

  Are Søndenaa Varamedl. Angerstv. 30B  92081235    Brenneområdet 

 

 2 Gro Kjersti Tveten Styremedl.  Blinken 3 0  97594169    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  98 627451  /friområdet/Berger skole 

 

 4 Britta Zeiner Styremedl. Østenga 36  67134061 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 Odd Bjarne Olander Styremdl. Gml.Ryk.v 34  90742283 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 

Organisasjonsnummer  

www.bergerogrykkinnvel.no 

Personvernerklæring fra 

Berger og Rykkinn Vel 
 

Ny lov om personvern er nå trådt i kraft, 

og vi ønsker i den forbindelse å informere 

medlemmene om at vi har lagret 

kontaktopplysninger som følger 

eiendommene. Disse inneholder kun de 

opplysninger som du selv har oppgitt ved 

innmelding, og/eller hentes fra offentlige 

registre knyttet til eiendommen. 
 

Informasjonen som sendes fra oss vil kun 

gjelde relevant informasjon for deg som 

medlem og du vil ikke motta tilbud om 

andre tjenester eller lignende. Vi har ikke 

registrert epostadresser. 
 

Du kan når som helst be om at vi fjerner 

deg fra registrert. Merk at for at vi skal 

kunne gi nødvendig informasjon og service 

har vi behov for at vellet har registrert hver 

enkelt bolig i velområdet. 

Styret i Berger og Rykkinn Vel 
 

Stolpejakten 2018 

Stolpene på plass, men 

kartet ble forsinket 
Vi håper imidlertid at kartet kan leveres ut 

sammen med denne utgaven av velavisen.  

Det vil også være å få på Rykkinn. 

Bibliotek og skolene. 

 

 
 

Lading av batterier 
Boligbrann på Billingstad startet i 

oppladbart batteri. Pass på. 

https://www.budstikka.no/brann/billingstad/

nyheter/har-funnet-arsaken-til-

boligbrann/s/5-55-708809  

mailto:bergrykk@online.no
http://www.bergerogrykkinnvel.no/
https://www.budstikka.no/brann/billingstad/nyheter/har-funnet-arsaken-til-boligbrann/s/5-55-708809
https://www.budstikka.no/brann/billingstad/nyheter/har-funnet-arsaken-til-boligbrann/s/5-55-708809
https://www.budstikka.no/brann/billingstad/nyheter/har-funnet-arsaken-til-boligbrann/s/5-55-708809

