
 

NOAs årsmøte 15.03.16 
Foto: Chris Nyborg 

Kommer du på årsmøtet i NOA? Årsmøtepapirene kan du 
finne på http://www.noa.no/noa/nyheter/velkommen-til-
arsmote-i-noa-2016-article34869-
2147.html 
Møtet finner sted i Mariboesgt. 8, 5. 
etg. Alle betalende medlemmer har 
stemmerett. Det blir enkel servering 
og presentasjon av e-boka Norske 
Miljøkamper ved Sigmund Hågvar i 
etterkant av møtet.  

El-sykler i marka? 
Foto: Viover60  
Det har oppstått en betydelig uklarhet hva gjelder adgang til 
kjøring på veiene i Marka med el-sykkel. Fram til 
nylig har de fleste antatt at dette har vært lovlig, 
på lik linje med vanlig sykkel. Flere utspill fra 
myndighetene har medført et inntrykk av 
at sykling på vei er forbudt. NOA vil 
gjerne at el-sykler kan benyttes på 
veier og turveier: 
  
«Departementet kan ved forskrift 
tillate motorferdsel på veier og 
turveier med kjøretøy som etter 
vegtrafikklovgivningen regnes som 
sykkel.»  

Den store klesbyttedagen 16.04.16 
Som en del av kampanjen «Ta vare på det du har» er 
Naturvernforbundet med på et nordisk initiativ for å 
arrangere Den store klesbyttedagen 16. april. 
Vi oppfordrer våre lag og medlemmer til å arrangere en 
klesbyttedag; et åpent arrangement i ditt lokale bibliotek eller 
kafé, eller en klesbyttekveld med venner. Målet er å sette 
fokus på miljøgevinsten ved å bytte istedenfor å kjøpe nytt. 
Erfaringene fra Sverige og Danmark er at klesbyttedagen er 
en fin måte å få og å engasjere nye medlemmer på. 
For påmelding og mer informasjon, se: 
www.naturvernforbundet.no/klesbyttedagen 
Kontaktpersoner er Johanne Sæther Houge på 
jsh@naturvernforbundet.no eller Janne Gillgren på 
jg@naturvernforbundet.no eller på tlf. 23 10 96 49 

Hva skjer i NOA? 

Vil du være frivillig i NOA 
Vi trenger flere frivillige for å 
gjennomføre ulike arrangementer i 
2016:  
Arrangementskomité: onsdagsforum, 
onsdagskveldsturer og Sidespranget. 
Sykkelgruppe: sykkelstands, 
sykkelpolitikk og sykkelmoro. 
Kulturlandskapsgruppe: lær om 
slåttemark og bidra til et aktivt 
levende kulturlandskap også i byen. 
Kontakt: noa@noa.no om du vil 
delta. 
Gi folk el-sykkel-smilet 
7. april arranger NOA sin første el-
sykkelintroduksjon for Renholds 
etaten. Vi trenger frivillige som kan 
hjelpe til fra kl. 14.30. Utover våren 
kommer vi til å arrangere flere slike 
events, og vil gjerne ha medhjelpere 
til å spre el-sykkel-smilet og få bilister 
over på sykkel og el—sykkel.  
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. Kontakt: 
thomas@noa.no 

Frivillighetsmidler: 
I Oslo utlyser de ulike bydelene 
Frivillighetsmidler som lokallag av NOA 
kan søke på. Følg med på: 
Oslo Kommune: 
https://www.oslo.kommune.no/politikk-og
administrasjon/tilskudd-legater-og-
stipend/#!o|60 
Akershus Fylkeskommune: 
http://www.akershus.no/Ansvarsomrader
dd-og-stotteordninger/ 
Kontoret på Vøienvolden: 
Åpent man, tirs og torsdag 10-14 
Tel: 22 38 35 20 
www.facebook.com/naturvern 
Instagram: noaeventyrskog 
 
Les mer om aktivitetene i kalenderen 
på www.noa.no 
Send saker til NOAs ark: maria@noa.no 
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