Årsmelding 2017
For Naturvernforbundet Oslo Nord

Naturvernforbundet i Oslo Nord (NON) hadde 1050 betalende medlemmer
pr. 31.12.17. Dette er en oppgang på 10 medlemmer siden forrige årsskifte.

Styret har bestått av:
Leder:
Åke Hartmann
Styremedlemmer:
Anne Berit Bergo, sekretær
Tore Schweder, kasserer
Kari Loennechen Feiring
Christian Børs Lind
Elizabeth Sivert Nielsen
Kjell Arne Rekaa
Svend Søyland
Elin Tyse
Varamedlemmer:
Ole Duus Jespersen
Elisabeth Koren
Bente Krog
Vi fikk den triste meldingen om at vårt varamedlem til styret, Ole Duus
Jespersen, døde 4. februar 2018.

Aktiviteter fra 14. februar 2017 til årsmøtet 2018
Det har vært avholdt 6 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
14. februar 2016:

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).
Vi har bidratt med et turforslag til NOAs Markakalender (VaggesteinGaupekollen-Mellomkollen-Skar).
Åke Hartmann og Kari Loennechen Feiring deltok på NOAs årsmøte.

Turveier og friområder
Vi fikk møte med byråd for Plan og byutvikling og representant for
Bymiljøetaten for å fremme vårt syn på Oslos turveier og «Grønn Rute»
spesielt. Her ble behovet for å få en snarlig, gjerne provisorisk, bro over
sporområdet på Majorstuen særlig framhevet. Åke Hartmann, Elin Tyse, Paul
Hofseth og Ola Bettum deltok fra vår side i møte med byråd Hanna
Markussen og to andre representanter fra de to kommunale etatene.
Et brev ble sendt til vel og fylkeslag i vårt område med spørsmål om de har
forslag til navn på hele eller deler av turveier - navn som kan ha en lokal
forankring. Dette gjelder så vel de store hovedturveiene som er benevnt med
bokstav og tall, som. f.eks. B9, eller mindre snarveier og smett. Nordre Aker
Budstikke hadde et oppslag om saken. Berg, Nordberg og Sogns Vel og en
privatperson har hittil sendt inn forslag. Anne Berit Bergo har sendt inn et
generelt innspill om merking av turveiene.

Sykkel og trafikk
I forbindelse med St Hanshaugens sykkeldag i mai representerte vi
Naturvernforbundet på Knud Knudsens plass og demonstrerte NOAs egen
elektriske transportsykkel.

Uttalelser og innspill
•
•
•
•
•

til kommunen om bro over Ring 3 for turvei B5.
sammen med NOA om Fornebubanen.
bidratt til NOAs uttalelse til Kommuneplanen mot 2040
forslag til Naturvernforbundets prinsipprogram
Sammen med NOA til uttalelse om OUS planer om utbygging på
Gaustad.

Diverse
Naturvernforbundet har fått en ny IT-løsning i mars 2017. I den forbindelse
har vi fått tilgang til Office 365 og lagring i nettsky. Ny e-postadresse er
oslonord@naturvernforbundet.no.
Det er opprettet en ny Facebook-side for NON like før årsmøtet.
Vi har fått laget en verveannonse i A4 og A5 format. Den er rykket inn som
helside i «våre» lokalaviser: «På Kirkebakken», «Talefoten», Nordberg
Menighetsblad og Ullevål Hagebyblad.
Stæren er i sterk tilbakegang, og vi har gått til anskaffelse av noen flere
stærkasser som skal settes opp i vårt område i løpet av våren 2018.

Vi har bevilget 30.000 kr til Frønsvolden til støtte for innkjøp av håndverktøy
og materialer til deres aktivitetsdager og dugnader.

