
 

Kampen om Rælingsåsen 
Foto: Geir Atle Løvøy 
Rælingsåsen er en viktig hundremeterskog 
og rekreasjonsområde. Den lokale 
aksjonen Bevar Rælingsåsen på 
Facebook, har på kort tid fått mange 
støttespillere. NOA støtter deres engasjement. NOA har bedt om 
begrunnelse for hogsten og om at den må bli stanset. 

Nytt hyttefelt foreslått i Vassfaret 
Det er foreslått en svært natur- og 
friluftslivsødeleggende, gigantisk 
hytteutbygging i Flå (Buskerud). 
Kommunestyret har godkjent 
utbygging av 2000 hytter i områder 
som både Rådmannen og 
Fylkesmannen på det sterkeste 
fraråder. Saken er til andregangs 
høring nå (høringsfrist er 26/2-
2016). Alle kan sende inn sine 
kommentarer til postmottak@flaa.kommune.no, merk e-
posten "Kommentarer til Arealdel av kommuneplan for Flå 
2015-2027". Det er nå det gjelder. Lik og del på Facebook: 
https://www.facebook.com/Vassfaret-128497650556037/ 

Sykkelgruppe i NOA 
Foto: Ingvild Melvær Hanssen 
Vil du være med i vår nye sykkelgruppe. Gruppas 
oppgaver er å følge med på sykkelpolitikk i Oslo og 
Akershus, promotere sykling og bistå sykkel 
ansvarlig i NOA. Vår sykkel ansvarlig heter Kristin 
Rørvik og er nyansatt på prosjektet. Hun har 
erfaring fra andre deler av Naturvernforbundet der 
hun blant annet har jobbet med Oljefri kampanjen. 
Nå er hun klar for å få Osloregionen på sykkel! Bli 
med på arrangementer og lær om sykkelmekking 
og alternative sykler. Kontakt: kr@naturvernforbundet.no 

Kulturlandskapsutvalg 
Gruppen skal drive med god gammeldags ljåslått eller slått med 
tohjulstraktor, raking, fjerning av busker og kratt samt fjerning av 
fremmede arter. I tillegg skal vi organisere blomsterengvandring med 
botanikk, slåttekurs, faglige samlinger m.m. Bli med? Kontakt:  
Susanne Lemmingson susanne.lemmingson@gmail.com  

Tilskuddsordninger for lokallag 
Både Oslo Kommune og Akershus Fylkeskommune har en rekke 
støtteordninger som har søknadsfrist i disse dager. Send gjerne inn en 
kopi til oss om dere søker på prosjektmidler, da NOA også benytter seg 
av disse støtteordningene.  
Oslo Kommune: https://www.oslo.kommune.no/politikk-og-
administrasjon/tilskudd-legater-og-stipend/#!o|60 
Akershus Fylkeskommune: 
http://www.akershus.no/Ansvarsomrader/Tilskudd-og-stotteordninger/ 

Hva skjer i NOA? 

19.02 Broen til fremtiden 
Bli med på vinterens store 

klimakonferanse. Arrangementet er 

åpent for alle. 

Tid: 09-15.30 

Sted: Folkets Hus 

www.broentilframtiden.no 

20.02 Klima lokalt 

Egen samling for aktive i 

Naturvernforbundet. Her får du 

kunnskap og inspirasjon til å jobbe 

med klima- og miljøspørsmål lokalt.  

Tid: 10.00-16.00 

Sted: Mariboesgt. 8, 5 etg. 

15.03 Årsmøte i NOA 
Sett av datoen allerede nå. 
Tid: 18.00  
Sted: Mariboesgate 8, 5 etg. 
 
Onsdagsforum 
Vi trenger flere frivillige for å 
gjennomføre Onsdagsforum i 
2016. Kontakt: noa@noa.no om 
du kan bidra. 
 
Skogvernkurs 
Vil du arbeide med skogvern og 
hjelpe til å behandle 
hogstmeldinger for ditt 

nærområde? NOA arrangerer QGIS-

kurs der vi går gjennom 

registrering av områder og hva 

man gjør med en hogstmelding. 

Kursene vil i hovedsak bli gitt på 

dagtid i ukedager. 
 
Les mer om aktivitetene i 
kalenderen på www.noa.no 

 
Kontoret på Vøienvollen: 
Åpent man, tirs og torsdag 10-14 
Tel: 22 38 35 20 
www.facebook.com/naturvern 
Instagram: noaeventyrskog 
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