Årsmelding 2018
For Naturvernforbundet Oslo Nord

Naturvernforbundet i Oslo Nord (NON) hadde 1064 betalende medlemmer
pr. 31.12.18. Dette er en oppgang på 14 medlemmer siden forrige årsskifte.

Styret har bestått av:
Leder:
Åke Hartmann
Styremedlemmer:
Elizabeth Sivert Nielsen, sekretær
Tore Schweder, kasserer
Anne Berit Bergo
Kari Loennechen Feiring
Elisabeth Koren
Christian Børs Lind
Kjell Arne Rekaa
Elin Tyse
Varamedlemmer:
Anders Hareide
Agnes Lyche Melvær
Bente Krog
Valgkomite:
Paul Hofseth
Sven Søyland

Aktiviteter fra 19. mars 2018 til årsmøtet 2019
Det har vært avholdt 4 styremøter i perioden. I tillegg kommer løpende
kontakt 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
2018:

NOA (Naturvernforbundet i Oslo og Akershus)

NOA har i løpet av året fått en leiekontrakt med Oslo Kommune på
eiendommen Søndre Sandås (Sognsveien 231). Flere av styrets medlemmer
(Anne Berit, Christian, Kari og Åke) har engasjert seg i dugnadsarbeid i
forbindelse med flytting av kontoret fra Vøyenvolden gård og
oppussing/innredning av de nye lokalene. I denne forbindelsen har NON
bevilget 10.000 kr til innredning og 18.000 kr til en ny storskjerm i
møterommet på Søndre Sandås.
Kari Loennechen Feiring har vært aktiv i driften av NOAs stue på
Frønsvollen.
Åke Hartmann har deltatt på NOAs utvidede styremøte med alle lokallagene.
Åke Hartmann og Kari Loennechen Feiring deltok på NOAs årsmøte 21.
mars.

Turveier og friområder
Åke Hartmann deltok på en befaring i forbindelse med
Studentsamskipnadens planer om nybygg i Trimveien 4 som berørte turvei
B5. I løpet av befaringen varslet direktør Trond Bakke at Samskipnaden
skrinla planene siden de ikke kunne finne erstatningstomt i nærheten for den
fotballbanen som ville bli bygget ned.
Etter vårt brev til vel og fylkeslag om forslag til navn på turveier, har Nordberg
og Sogns Vel og en privatperson sendt inn forslag. Anne Berit Bergo har
også gitt et generelt innspill om merking av turveiene. Disse innspillene er
oversendt Bymiljøetaten 15. august.

Uttalelser og innspill
•
•
•

Uttalelse i forbindelse med byggeplaner i Brekkeveien, Frysja.
Sammen med NOA til uttalelse i forbindelse med ny høring om OUS
planer på Gaustad.
til kommunen om bro over Ring 3 for turvei B5.

Diverse
Vi bevilget på forrige årsmøte kr 30.000 til Natur og Ungdom. Åke Hartmann
og Christian Børs Lind overrakte gaven til Natur og Ungdom på deres kontor i
Torggata 12. april.
Åke Hartmann og Kari Loennechen Feiring deltok på Naturvernforbundets
landsmøte 20-22. april.
Det har vært gjort en kartlegging av friområdene i Oslo Kommune i regi av
Oslo og Omegn friluftsråd. Dette er et arbeid som er igangsatt fra
departementalt hold i alle landets kommuner, og som legges løpende inn i
den offentlige naturdatabasen. For bydel Nordre Aker, deltok Anne Berit
Bergo og Tore Schweder, for St Hanshaugen Åke Hartmann fra vår side i
arbeidsgrupper som vurderte alle aktuelle områder i de respektive bydelene..

