Årsmelding 2019
For Naturvernforbundet Oslo Nord

Naturvernforbundet i Oslo Nord (NON) hadde 1650 betalende medlemmer
pr. 31.12.2019. Dette er en oppgang på 600 medlemmer siden forrige
årsskifte. Dette har vesentlig sin årsak i at vi nå har fått medlemmene fra
Sagene bydel inn i vårt lokallag. 29 av medlemmene har forøvrig adresse
utenbys.

Organisasjonen har bestått av:
Leder:
Åke Hartmann
Styremedlemmer:
Anne Berit Bergo
Kari Loennechen Feiring
Elisabeth Koren (ikke på valg)
Christian Børs Lind (ikke på valg)
Elizabeth Sivert Nielsen, sekretær
Kjell Arne Rekaa
Tore Schweder, kasserer
Elin Tyse (ikke på valg)
Varamedlemmer:
Anders Hareide
Anne Mari Aamelfot Hjelle
Bente Krog
Agnes Lyche Melvær
Revisor:
Alfhild Leikanger
Valgkomite:
Vårt varamedlem til styre, Anne Mari Aamelfot Hjelle, ble lagt inn for en
operasjon på Ullevål Sykehus i slutten av februar, og fikk alvorlige
komplikasjoner etter operasjonen. Hun døde på sykehuset 19. mars.

Aktiviteter fra 13. februar 2019 til årsmøtet 2020
Det er avholdt 5 styremøter i perioden, det siste rett før årsmøtet. I tillegg

kommer løpende kontakt på e-post.
I tråd med aktivitetsplanen har det ikke vært egne medlemsmøter, det
henvises i stedet til Naturvernforbundet i Oslo og Akershus’ (NOA) mange
tilbud om temamøter, aksjoner og aktiviteter.
Styret har blant annet jobbet med følgende saker siden årsmøtet 2019:

NOA
Åke Hartmann deltok på NOAs ekstraordinære årsmøte 26. februar som
behandlet forslag til endring av vedtektene, der hovedsaken var en overgang
fra at alle medlemmer kunne stille, til en representativ deltakelse fra lokallag
og grupper. Endringene ble stort sett vedtatt.
Åke Hartmann og Kari Loennechen Feiring deltok på årsmøtet 26. mars.

Deltagelse i andre arrangementer
Bydelsdagene på Sagene 11. mai. Vi deltok sammen med Deichman avd.
Torshov på stand med vårt fuglekasseverksted. Christian Børs Lind var
primus motor.
Friluftslivets dag på Sognsvann 1. september. NON var sammen med
Miljøagentene og hadde 2 standstelt. Vi stilte med Naturkasser, Quiz med
premier og diverse materiell til utdeling. Åke Hartmann og Aud Kvam stilte fra
NON.

Uttalelser og innspill
Vi har gitt innspill til kommunen i plansaker i vårt område:
 Sammen med NOA om rulleskiløype på Sognsvann
 Bidratt med NOAs innspill for Ullevålsalternativet for OUS.
 Om Grønn Rute og planer for utbyggingen på Majorstuen
 Om turvei B5 i bro over Ring3 ifbm. sykkelvei langs Ring 3
 Om Alpinanlegg ved Trollvann
 Mot planer for Nydalsveien 32b (Gullhaugs Torg)
 Om felling av trær m.m. i Vestre-Akerskogen
 Mot utbygging på Sandakerveien 24d
I tillegg har vi sendt forslag til miljødepartementet om å gjøre
Akerselva til et landskapsvernområde i henhold til
Naturmangfoldsloven.

Diverse
Vi har distribuert Naturvernforbundets brosjyre om naturvennlige hager i flere
sammenhenger, bl.a. gjennom blomsterhandel i Ullevåll Hageby.
Markakalenderen har blitt lagt ut på flere av Markastuene. Her har Elisabeth
Koren forsynt Linderudkollen, Grefsenkollen og Trollvannstuen med bunker
av årets utgave.

I forbindelse med en gjennomgang av lokallagene i Oslo, oppdaget vi at
Sagene bydel var urepresentert. Derfor tok vi initiativ til en revidert innordning
av medlemmene etter hvilken bydel de tilhørte. I den reviderte inndelingen
består NON av medlemmene fra bydelene Marka, Nordre Aker, St
Hanshaugen, Sagene og Sentrum. For de andre lokallagene gjelder:
Oslo Sør: Nordstrand, Østensjø, Søndre Nordstrand
Oslo Vest: Frogner, Ullern, Vestre Aker
Oslo Øst: Gamle Oslo, Grünerløkka
Groruddalen: Alna, Bjerke, Grorud, Stovner

