Årsmelding 2016
For Naturvernforbundet Oslo Nord

Naturvernforbundet i Oslo Nord (NON) hadde 1040 betalende medlemmer
pr. 31.12.16. Dette er en oppgang på 75 medlemmer siden forrige årsskifte.

Styret har bestått av:
Leder:
Åke Hartmann
Styremedlemmer:
Anne Berit Bergo, sekretær
Kjell Arne Rekaa, kasserer
Kari Loennechen Feiring
Christian Børs Lind
Elizabeth Sivert Nielsen
Tore Schweder
Elin Tyse
Varamedlemmer:
Ole Duus Jespersen
Elisabeth Koren
Bente Krog
Det har vært avholdt 3 styremøter i perioden, det siste rett før årsmøtet. I
tillegg kommer løpende saksbehandling og diskusjoner på e-post.
I tråd med aktivitetsplanen har det ikke vært egne medlemsmøter, det
henvises i stedet til NOAs mange tilbud om temamøter, aksjoner og
aktiviteter.
Styret har i perioden blant annet jobbet med følgende saker siden årsmøtet
10. mars 2015:

NOA (Naturvernforbundet i Oslo og Akershus)
Styrets sekretær er engasjert i arbeidet for at NOA skal få disponere den
kommunale eiendommen Søndre Sandås (Sognsveien 231).
To av styrets medlemmer, Kari Loennechen Feiring og Tore Schweder,
representerte NON på en samling på Frønsvollen for lokallagene i Oslo 23.
april.
Lederen deltok på NOAs årsmøte.

Turveier og friområder
Vi har sammen med vårt medlem Paul Hofseth forsøkt å få istand et møte
med byråd for Plan og byutvikling for å fremme vårt syn på bevaring og
videreutvikling av Oslos turveier. Et møte tidlig på sommeren der også NOAs
leder skulle delta, ble avlyst og det har heller ikke lykkes å få i stand et møte i
løpet av høsten på tross av flere henvendelser.
Vi har trykket opp et lite opplag av rapporten om «Grønn Rute» som ble laget
av InBy i 1998.

Sykkel og trafikk
Noen av styrets medlemmer har deltatt i arbeidet med å lage en uttalelse fra
NOA om Oslostandard for sykkeltilrettelegging.
Styremedlem Christian Børs Lind hadde et lengre (sterkt kritisk) innlegg i
Nordre Aker Budstikke om BYMs forslag til gang- og sykkeltrasse i
Maridalen.
Vi deltok på to stands fra Naturvernforbundet om El-sykkel tilbudet deres.
(Åke Hartmann og Kari Loennechen Feiring på Knud Knudsens plass 11/5 og
Åke Hartmann Rådhusplassen 12/11)

Geitemyra
Elin Tyse var på et møte som tok for seg videre planer rundt Gjeitemyra,
spesielt skolehageområdet. NON laget i den forbindelse en uttalelse til det
videre planarbeidet.

Stolpejakten
Dette er et aktivitetstilbud som orienteringsklubbene rundt i landet har sluttet
opp om. Vi har spilt inn 12 poster til den lokale stolpejakten i Oslo Nord.

Diverse
Stæren er i sterk tilbakegang, og vi har gått til anskaffelse av noen
stærkasser som skal settes opp i vårt område i løpet av våren 2017.

