
Bilag til Nøttekråka nr. 1 / 2011

Innkalling til årsmøte
i  Naturvernforbundet i Bærum

Tirsdag 22. mars 2011 kl. 18.00 
på Bekkestua bibliotek

VEL MØTT!

Program
Kl. 18.00 Årsmøte
 1. Konstituering
 2. Valg av ordstyrer, referent og to personer til å underskrive protokollen
 3. Godkjenning av årsmeldingen og regnskapene for Naturvernforbundet 
  i Bærum og Naturvernopplysning
 4. Godkjenning av budsjett og arbeidsprogram for 2011 (deles ut på møtet)
 5. Behandling av vedtektsendringer (vedrørende henstilling fra Brønnøysund-
  registeret om presisering av styrets og forretningsførers ansvar og fullmakter 
  samt liten endring i formålsparagrafens ordlyd. Deles ut på møtet)
 6. Valg av nytt styre, revisor og valgkomité
 7. Valg av delegat og varadelegat til Norges Naturvernforbunds landsmøte i 2011

Kl. 19.30 Pause med kaffe og kringle

Kl. 20.00 Åpent møte for alle interesserte
 • Utdeling av Miljøvernprisen for 2010
 • Foredrag av Miljøvernsjef Hans Olav Støen, Bærum kommune.                                    
  Tema: ”Grunnleggende menneskelige behov i et miljøperspektiv”.                
  Deretter dialog mellom foredragsholder og årsmøtet.

Bjørg Petra Brekke
Styreleder

(sign)
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2010 var Naturmangfoldets år og NiB markerte dette ved å utgi heftet ”For naturen - og for 
oss” som gir en enkel innføring i hva som skjuler seg bak begrepet ”naturmangfold”. Prosjektet 
kostet mye både arbeidsmessig og økonomisk, men resultatet ble godt. Ellers beklager NiB at 
Kommunedelplan for kystsonen, som har som hovedformål å skape en helhetlig kommunal 
forvaltning som balanserer bruk og vern i kystsonen, er blitt utsatt pga. kommunens stramme 
økonomi.

ÅRSMELDING 2010
for Naturvernforbundet i Bærum (NiB)

Styremøter og 
informasjonsarbeid

Styremøter og strategisamling 
Det ble avholdt 12 styremøter og et stra-
tegi- og plan leggingsmøte i 2010. Mye 
informasjon ble utvekslet internt i NiB pr. 
e-post. Sekretariatsleder Bjørn Frodahl har 
rutinemessig skannet inn relevante artikler 
fra avisene og distribuert disse per e-post 
til styret.

Medlemsbladet Nøttekråka
Hovedoppslagene i årets to numre av Nøt-
tekråka var status for de grønne lungene i 
februar og biologisk mangfold i oktober.

NiBs hjemmesider (www.baerumsnatur.no)
Nettsidene ble kontinuerlig oppdatert i 
løpet av 2010. Spesielt gjaldt dette sidene 
”Høringsuttalelser og innspill/merknader 
til plansaker” med NiBs høringsuttalelser 
til reguleringsplaner, kommuneplaner, 
etc. samt NiBs merknader/innspill til 
igangsatt planarbeid. Årets eksemplarer 
av Nøttekråka ble som vanlig lagt ut 

elektronisk. I løpet av det siste året ble det 
registrert 5826 besøk på NiBs hjemme-
sider og vi har opprettet en Twitter-konto 
der info om arrangementer og hjemmeside-
oppdateringer legges ut.

Mediadekning
NiB var godt synlig i Budstikka med de-
battinnlegg og innspill som gjaldt NiBs 
saker. Blant annet vår holdning til fortetting 
langs Kolsåsbanen, hogst i Marka, friluftsliv 
og fysisk aktivitet, turveier og bevaring av 
biologisk viktige områder.
 Ny leder, Bjørg Petra Brekke, ble te-
lefonintervjuet i Aftenposten om NiBs 
holdning til vannskianlegg i Engervannet 
og ga uttrykk for at tiltaket var uønsket. 
Finn Otto Kvillum, avtroppende leder, ble 
intervjuet i Budstikka i anledning sin 80 års 
dag og benyttet anledningen til å profilere 
NiB. Naturmangfoldsheftet ble presentert i 
Budstikka i desember. 
 Bærumsavisen presenterte NiB med 
bilde av styret samt en grei informasjon om 
hva vi driver med.  
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Politikerkontakt
NiB ble i høst invitert til å gi innspill til Aps 
partiprogram for neste valgperiode og tok 
imot utfordringen. Selv om det virker som 
om politikerne respekterer vår argumenta-
sjon, har NiB fremdeles store utfordringer 
knyttet til sterke utbyggingsinteresser, ikke 
minst knyttet til planer om større idretts-
anlegg i naturområder og på dyrkbar jord.

Foredrag
Finn Otto Kvillum, daværende leder, holdt 
foredrag om NiB for Aldermannsligaen i 
Stabæk.

Mottatt i økonomisk støtte i 2010  

• Fra Bærum kommune for støtte til driften: 
kr. 26 000

• Fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus for 
slått, skjøtsel og bekjempelse av kanada-
gullris i Koksa- og Storøykilen natur-
reservater: kr.25 000

• Fra Landbrukskontoret i Asker og Bærum 
SMILmidler* for skjøtsel av kulturenga 
på Gjettumbråtan: kr. 6 000

• Fra Landbrukskontoret i Asker og Bærum 
for informasjonsskilt til Gjettumbråtan. 
Dette monteres våren 2011: kr. 11 000

• Fra Bærum kommune LA 21 midler til 
publikasjon om naturmangfold: kr. 40 000

• Fra Akershus fylkeskommune kr. 20 000 
til Natur - og kulturkart for Høvikodden. 
Dette prosjektet kunne ikke gjennom-
føres pga. for lite penger og midlene ble 
etter søknad overført til publikasjonen 
om naturmangfold.

*SMIL = Spesielle Miljøtiltak i Landbruket.

Arrangementer, deltakelser og 
kontakter

Årsmøtet 
Årsmøtet for 2010 ble avholdt på Øverland 
gård 23. mars 2010 med 22 deltakere. Under 
den åpne delen av årsmøtet, der 31 deltok; 
ble Miljøvernprisen for 2009 tildelt Jolien 
Perotti før professor Dag O. Hessen holdt 
foredraget: ”Trenger vi artene? Om verdi-
ene av mangfold og natur”. 
 For nærmere detaljer om årsmøtet, les 
protokollen fra møtet på sidene 2 til 4. 

Deltakelser 
• Leder Bjørg Petra Brekke har vært NiBs 

kontaktperson til Oslo og Omland Fri-
luftsråd (OOF).

• Styremedlem Bo Wingård har vært NiBs 
representant i Bærum Elveforum.

• Leder Bjørg Petra Brekke og styremedlem 
Finn Otto Kvillum har deltatt i årsmøtene 
til OOF og Bærum Natur og Friluftsråd.

• Styremedlemmer har deltatt i ulike kurs 
og seminarer med tema som lavenergi, 
vassdrag, slått, naturmangfold, grønn 
planlegging, Marka og ”Friluftsliv og 
folkehelse”.

Kontakter
NiB har en bred kontaktflate i sitt arbeid, 
både ved samarbeid om enkeltsaker eller 
innhenting av informasjon. Nedenfor nev-
nes dem vi har eller tar kontakt med: 

Myndigheter 

• Natur- og idrett i Bærum kommune 
• Plan- og bygningstjenesten i Bærum kom-

mune 
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• Politiske partier 
• Fylkesmannens miljøvernavdeling 
• Fylkeskommunen, spesielt vedr. kultur-

minner

Naturvernforbundets fylkeslag og sentralenheten 

• Naturvernforbundet i Oslo og Akershus 
(NOA) konsulteres i saker som berører 
flere lokallags arbeidsområder eller er av 
prinsipiell karakter 

• Norges Naturvernforbund (NNV)

Organisasjoner og fora 

• Bærum Natur- og Friluftsråd (der NiB er 
medlem)

• Oslo og  Omegn Friluftsråd (OOF) (der 
NiB er medlem)

• Jarmyras Venner (der NiB er medlem)
• Lysakervassdragets Venner (der NiB er 

medlem)
• Bærum elveforum (der NiB deltar)

Velforeningene i Bærum

• Bærum Velforum
• Velforeninger i saker som faller inn under 

NiBs formålsparagraf. I 2010 må spesielt 
nevnes Skui Vel og Sandvika Vel 

Grupper 

• Aksjonsgruppen for drift av Kolsåsbanen 
(ADAK)

Faggrupper 

• Biofokus (tidl. Stiftelsen Siste Sjanse)  
• SABIMA (Samarbeidsrådet for Biologisk 

Mangfold)  

Større saker og arbeidsoppgaver

Publikasjon om naturmangfold 
I anledning det internasjonale naturmang-
foldsåret ønsket NiB å bidra til å øke det 
generelle kunnskapsnivået om temaet. 
Til bruk for NiB og andre lokallag under 
fylkeslaget ble det laget en PowerPointPre-
sentasjon som på en enkel måte forklarer hva 
naturmangfold er og hvordan det er truet. 
Det ble også laget et hefte som forklarer 
naturmangfold mer inngående, og med 
eksempler fra Bærum. Dette fikk navnet 
”For naturen – og for oss ” og ble distribu-
ert til NiBs medlemmer, kommunestyret 
med varamedlemmer og utvalgte ansatte i 
kommune-administrasjonen i begynnelsen 
av desember. Heftet kan kjøpes av andre 
interesserte for kr. 100. Bærum kommune 
og Akershus fylkeskommune har som nevnt 
støttet prosjektet med henholdsvis kr. 40 000 
og kr. 20 000.

Kulturenga på Gjettumbråtan
Kulturenga på Gjettumbråtan ble først 
slått tidlig på høsten grunnet vansker med 
slåmaskinen. Noe av enga ble slått med mas-
kin og resten med ljå. Det ble ryddet noe i 
kantsonen. Totalt gikk det med 47 timer til 
arbeidet på enga.
 Nestleder Zsuzsa Fey og styremedlem 
Elen Søreide Lie har utarbeidet et informa-
sjonsskilt om Gjettumbråtan som skal settes 
opp i øst- og vestenden av enga våren 2011. 
Bærum kommune har som nevnt støttet 
prosjektet med kr.11 000. 
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Stubberud skogpark
Miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen 
inviterte relevante parter til å delta i ut-
formingen av et nytt informasjonsskilt for 
Stubberud skogpark naturreservat. Tidligere 
leder NiB, Tom Ekeli, og nestleder Zsuzsa 
Fey var sentrale da informasjonsskiltet ble 
avduket i juni med pressen til stede. 

Verving av medlemmer
Det var stor verveaktivitet i 2010. NiB hadde 
vervekam panjer 30. mai og 19. september på 
ulike utfartsparkeringer til marka. Verve-
resultatene på disse stedene ble samlet sett 
gode, ikke minst takket være et grundig 
forarbeid utført av styremedlem Øivind 
Grimmer, som lagde vervemateriell og inn-
førte faste rutiner for registrering, m.m. NiB 
hadde også stand under Sandvika Byfest, og 
på Kalvøya i forbindelse med Naturvernfor-
bundets verveuke. 

NiBs natursti Gjønnes - Ballerud
Olav Hamar er vår tilsynsmann for stien og 
sørget for at den ble holdt ryddet og at skilt 
ble reparert/oppgradert. Han har laget skilt 
som viser hvor stien går mellom opplysnings-
skiltene. Leder Bjørg Petra Brekke hadde det 
formelle ansvaret for naturstien og arbeidet 
sammen med ham for å gjøre den kjent i 
nærmiljøet. Bæringen laget en artikkel om 
naturstien i samarbeid med Ekebergparken 
barnehage og Brekke. Naturstien brukes av 
nærliggende barnehager.  

Dugnader 
Våre betalte dugnadsoppdrag har bestått av 
å fjerne kjempebjørnekjeks, kanadagullris og 
søppel. Dugnadene er utført av styrets og 
valgkomiteens medlemmer og noen frivil-
lige medlemmer. Dugnadsgruppen utenom 
styret og valgkomiteens medlemmer har 
bestått av:
 Hedda Berntsen
 Eva Cappelen (også Gjettumbråtan)
 Tom Danielsen
 Gunnar Fimland
 Olav Hamar (også Naturstien)
 Peter Andreas Heuch
 Terje Jacobsen (fotograf for NiB)
 Wenche Landaas
 John W. Roseweare
 Anne Wingård

Vi takker disse for en uvurderlig innsats 
for NiB!  

Kjempebjørnekjeks: Disse dugnadene ble 
organisert av Finn Otto Kvillum og Tomas 
Sydberger. Bekjempelse av kjempebjørne-
kjeks startet før St. Hans og ble avsluttet i 
september. Det gikk med 126 timer i alt. 
Oppdragsgiveren var Bærum Kommune.   

Kanadagullris: Torbjørn Endal ledet denne 
dugnaden. Han, Tomas Sydberger og et par 
ornitologer nedla et betydelig antall arbeids-
timer i fjerning av kanadagullris, hovedsake-
lig rundt Lilløyplassen Naturhus. Det ble 
også utført tynning av vegetasjonen enkelte 
steder. Oppdragsgiveren var Fylkesmannens 
miljøvernavdeling.
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Søppel: Søppelplukking ble utført rundt den 
indre delen av Storøykilen og Lilløyplassen 
Naturhus 28. april og 28. september. Opp-
dragsgiveren var Bærum kommune.

Høringsuttalelser og merknader 
til igangsatt planarbeid

De fleste av NiBs høringsuttalelser og merk-
nader kan leses i sin helhet på NiBs nettsider, 
www. baerumsnatur.no, under ”Høringsut-
talelser og innspill/merknader til plansaker”   

Detaljregulering av Blunkerudveien i 
Lommedalen
En eiendomsbesitter i Blunkerudveien har 
ønske om boligutbygging. NiB sluttet seg 
til rådmannens anbefaling om en meget 
moderat boligutbygging for å ta vare på 
landskapet/miljøet omkring Bispeveien/
Pilegrimsleden som går igjennom området. 
NiB sluttet seg også til kommunens ønske 
om å bremse boligutbyggingen i Lomme-
dalen. 

Fellesuttalelse med Bærum Natur- og 
Friluftsråd, Skui Vel og Berger- og Rykkinn 
Vel om Statens Vegvesens tilbakeføring 
av produksjonsarealer ved Økri etter E16 
bygging 
Organisasjonene gjør Bærum kommune 
oppmerksom på to tilfeller der dyrket mark 
i et av Bærums større sammenhengende 
jordbruksområder (Frogner/Tandberg) er 
forringet som følge av Statens Vegvesens 
arbeid med ny E16 fra Vøyenenga til Bjør-
umsaga. Statens Vegvesen har ikke oppfylt 
sine forpliktelser om å tilbakeføre områdene 

for tilfredsstillende plante / matproduksjon. 
Vi forventer at Bærum kommune passer 
på at Statens Vegvesen bidrar til at jord-
bruksarealene blir rehabilitert så de sikres 
for fremtiden. 

Områderegulering Høvik Verk – Veritas 
– merknader til planprogram og 
medvirkningsmøte
Det søkes om utvidelse av kontorbebyggel-
sen og boligbygging i grøntområdet rett syd 
for Gamle Høvik Verk skole. Rådmannen er 
kritisk til den omfattende boligbyggingen 
som Veritas opplyser skal være for faste og 
midlertidige ansatte. Vi antydet at bedriften 
heller bør kjøpe seg inn i nærliggende bolig-
prosjekter, f. eks. i Sandvika. Ellers foreslo vi 
at de biologisk viktige områdene Veritassko-
gen Vest og Veritasskogen Øst får status som 
spesialområde bevaring – naturvernområde. 
Det biologiske mangfoldet i grøntområdet 
syd for Gamle Høvik Verk skole bør også 
kartlegges, for det vil være naturlig så se 
dette i sammenheng med Veritasskogen Øst. 
 Vi deltok i et medvirkningsmøte med 
kommunen om saken der vi også represen-
terte Bærum Natur- og Friluftsråd.

Uttalelse til forslag til planprogram for 
Eineåsen (Fram Helserehab), Rykkinnveien 
100
Fram Helserehab ønsker å utvide driften og 
bygge ut deler av eiendommen. Området bak 
eksisterende institusjon er registrert som 
biologisk viktig og planområdet ellers har 
landskapsmessig stor verdi og er mye brukt 
til tur- og friluftsaktiviteter for beboere i 
området.
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 NiB har ingen kommentarer til bygging 
av 70 omsorgsboliger bak helsesenteret, bare 
det biologisk viktige området spares. Om-
sorgsboligene må reguleres til tjenesteyting. 
For å beholde det verdifulle landskapet rundt 
Helseheimen, mener vi de 76 leilighetene i de 
fire blokkene på nedsiden av Fram Helsere-
hab ikke skal bygges. Bærum kommune har 
vedtatt at boligbygging skal konsentreres om 
Fornebu og aksen Sandvika-Vøyenenga. De 
omfattende planene i Eineåsen anser vi ikke 
å være i tråd med kommunestyrets vedtatte 
utbyggings-retninger i Bærum.    

Uttalelse til forslag til reguleringsplan for 
Skuiveien 101. (Vøyenenga)
Det planlegges stor boligutbygging på 
gartneritomten på Vøyenenga. NiB ønsker 
primært at prosjektet skrinlegges og at en 
del av området benyttes til jordbruk, mens 
resten, nærmest elva, legges ut til uorganisert 
idrett og friområde. NiB ba sekundært om 
at den planlagte 5 etasjers blokken i østre 
hjørne av feltet ikke blir bygget av hensyn 
til Sandviksvassdraget. Vassdragets funksjon 
som leveområde og spredningskorridor for 
dyre- og planteliv må sikres. På resten av fel-
tet bør byggehøyden reduseres med en etasje 
så utbyggingen ikke blir for dominerende. 
 Vi forutsetter at det ikke bygges flom-
voller i øst og at områdene på andre siden 
av E.16 tilbakestilles som jordbruksareal. 
Flomvoller vil sterkt bidra til å forstyrre 
elvens økologiske balanse samt ytterligere 
forringe naturopplevelsene langs elven.

Uttalelse til Fylkesmannen i Oslo og 
Akershus om å gi Oksenøya Marina 
tillatelse til mudring i Holtekilen 
Holtekilen er en sårbar, grunn kil, hardt be-
lastet av småbåttrafikk. Den innerste delen 
er registrert som et biologisk viktig område. 
Likevel mener Bærum kommune at det er 
muligheter for etablering av ytterligere 200 
båtplasser i Holtekilen. 
 Oksenøya Marina ønsker å mudre for å 
lage kaiplatting og tiltak for opptak for båter. 
NiB forutsetter at mudring gjennomføres 
under streng oppfølging og at det utarbeides 
konsekvensanalyser for planlagt transport 
og deponering av forurensede sedimenter. 
NiB finner det svært uheldig hvis tiltaket 
også er ment å legge til rette for nye båtplas-
ser da Bærums kystsone mangler en helhetlig 
plan og naturverdiene her er utsatt for et 
stort utbyggings- og brukerpress.

Høringsuttalelse til reguleringsplan for 
Sandviksveien 120 og Sonja Henies vei 1 
(Solvikbukta) 
Solvik Båtforening ønsker å spunse for å 
unngå utglidning av masser samt å mudre for 
å få plass til 30 nye båtplasser. Regulerings-
planen burde etter vår mening ikke vært 
fremmet og lagt ut til offentlig høring før 
Kommunedelplan for kystsonen er vedtatt. 
 Blommenholm/Solvik båthavn er blant 
de biologisk viktige områdene i Bærum 
som ifølge kommunen selv har et prekært 
behov for et sterkere vern. NiB bifaller 
derfor at innerste delen av Solvikbukta blir 
regulert til naturområde og foreslår at den 
får reguleringsstatus ”Spesialområde beva-
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ring – naturvernområde”. Videre påpekte 
vi at spunsingen ikke bør utføres lengre 
innover i bukta enn til avløpskanalen for 
å bevare mudderflaten langs land og få en 
større buffersone til naturområdet. NiB sav-
ner en grundigere kartlegging av de marine 
verdiene i Solvikbukta, vurdering av arter 
som normalt finnes i tilknytning til ålegras-
samfunn samt hvilken eventuell betydning 
ålegrasforekomsten i Solvikbukta har for 
sjøørretbestanden i Sandviksvassdraget.

Andre saker 

Holtekilen – Bekymringsmelding til Plan- 
og miljøutvalget 
Det er gitt tillatelse til å anlegge flytebrygge 
for 29 båtplasser i Holtekilen og betydelige 
tiltak for marinaene på land. NiB er bekym-
ret for forholdene i Holtekilen og fant det 
nødvendig å minne om at et av formålene 
med Kommunedelplan for kystsonen (som 
beklageligvis er utsatt) er å verne om natur-
verdiene og kulturminnene i kystsonen og 
at de marinbiologiske verdiene må sidestilles 
med naturverdiene på land. 
 Den innerste delen av Holtekilen er et 
viktig biologisk område i sjø, og bløtbunns-
området i strandlinjen er et av fem gjenvæ-
rende i Bærum som er vurdert som viktig 
eller svært viktig. Holtekilen er en lang og 
grunn kil med tilsvarende dårlig vannut-
veksling. Det kan derfor fort oppstå kritiske 
forhold for det marine livet i Holtekilen. Det 
tåler faktisk ikke økt båtvirksomhet. Denne 
bør snarere reduseres enn økes.  

Innspill sammen med Sandvika vel og 
Norsk Ornitologisk Forening avd. Asker og 
Bærum om alternativ trasé til den vedtatte 
turveien langs Engervannets sydøstside.  
Vedtatt turvei bygges av Jernbaneverket 
langs det nye dobbeltsporet og vil ligge i 
et biologisk viktig område (BVO). Den vil 
spesielt være til skade for fuglelivet. Det er 
vedtatt å lage en jernbaneundergang ved 
Blommenholm skole og vi mener derfor 
det er god grunn til å vurdere den vedtatte 
turveitraséen på nytt. Istedenfor turveien 
langs vannet foreslår vi derfor at turgåerne 
heller benytter Sverrestien på oversiden av 
jernbanen. 

Kommentarer til planlagt metall-
gjenvinningsanlegg innenfor Isi Miljøpark 
NiB ble ikke invitert til å komme med ut-
talelse ift. planene om å bygge et metallgjen-
vinningsanlegg på Isi. Våre kommentarer 
ble sendt til arkitekten med kopi til Bærum 
kommune: 
 Isi Miljøpark ligger i det kulturhis-
toriske landskapet Frogner/Tandberg og 
grenser til naturvernområder og Kjaglida-
len naturvernreservat. NiB er ikke imot 
metallgjenvinnings-anlegg, men ønsker det 
plassert lengre ned og nærmere den øvrige 
virksomheten innenfor Isi Miljøpark slik at 
det får mindre dominerende effekt både vi-
suelt og støymessig. Da kan også eksisterende 
adkomstvei til miljøstasjonen brukes og man 
unngår å ødelegge forminner i forbindelse 
utvidelse av veien vest for Isi Miljøpark.  
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Turvei og bru over Lysakerelva – 
Bekymringsmelding til Plan- og 
miljøutvalget
NiB er bekymret over at arbeidene med byg-
ging av turvei og bro over Lysakerelva utføres 
på en svært brutal måte og ber om at det tas 
mer hensyn til naturen i den videre utbyg-
gingen og ved tilsvarende prosjekt ved senere 
anledninger. NiB ber om å bli tatt med på 
råd når nye arbeider planlegges. 

Felles henvendelse med Bærum Natur og 
Friluftsråd og Asker og Bærum Historielag 
om formelt vern av Isi gårdssag 
Isi gårdssag er så vidt vites den eneste 
gjenværende gårdssagen i Bærum og den er 
meget godt bevart. Det meste av sagen ligger 
innenfor området til Isi avfallsanlegg og den 
er dermed truet som kulturminne. BNF, 
Historielaget og NiB foreslo overfor Bærum 
kommune og Akershus fylkeskommune at 
Isi gårdssag gis formelt vern og at grensen for 
Isi avfallsanlegg justeres slik at også jordet 
nedenfor sagen og et mindre område vest 
for sagen inngår i vernet. Sagen bli dermed 
liggende i sitt opprinnelige miljø. 

Kommentar til byggesak i Ekeberglia 61  
NiB påpekte igjen overfor kommunen at 
bygging på tomten ikke må forhindre tilgan-
gen til stien i sydenden av Ekeberglia etter at 
tiltakshaver har felt alle trær på tomten og 
slik blokkert stien. 

Forslag til innsparinger på kommunens 
budsjett 2012
Rådmannen ønsker forslag til innsparinger 
i størrelsesorden 400 millioner kroner. I den 
anledning har NiB sendt følgende forslag: 
• Få stanset byggingen av Jernbaneverkets 

turvei langs jernbanelinjen ved Enger-
vannet. Bruk isteden Sverrestien når 
jernbaneundergangen ved Blommenholm 
skole kommer. Dette vil gi innsparinger på 
vedlikeholdsbudsjettet.

•  Kommunen bør gå igjennom sine planer 
for idrettsanlegg og vurdere om de dyreste 
og mest spesialiserte kan utsettes eller 
utestå. 

• Skrinlegg planene om skianlegg på Vest-
marksetra og gå videre med samarbeidet 
med Hole kommune om et felles skianlegg 
på Sollihøgda.
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Medlemstall og styrets sammensetning

Medlemstall

Totalt antall medlemmer i NiB pr. 31.12.2010 var 1109, hvilket var en økning på 56 
medlemmer sammenlignet med året før.

Styret og andre tillitsverv i 2010

Styret
Leder:  Bjørg Petra Brekke
Nestleder:  Zsuzsa Fey(sekretær)

Styremedlemmer: Elen Margrethe Søreide Lie
   Finn Hebbe Johnsrud 
   Tomas Sydberger
   Finn Otto Kvillum
   Øivind Grimmer
   Bo Wingård
   Mari Kildahl (til 16.11)

Revisor:  Frode Hauglin

Sekretariatsleder:  Bjørn Frodahl 

Kasserer:  Sekretariatsleder Bjørn Frodahl har også fungert som kasserer 
   ifølge den inngåtte avtalen med NiB

Valgkomité 
   Torbjørn Endal (leder) 
   Terje Sørensen
   Jan Schwencke
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