Årsmelding 2009
Naturvernforbundet Oslo Nord (NON)

Naturvernforbundet i Oslo Nord hadde pr. 1.1.2010 805 medlemmer.
Lokallaget har i 2009 jobbet med følgende saker:
Vestre Aker-skogen
Vi har startet "aksjon" i Vestre Aker-skogen/Grønn Rute hvor vi har hengt opp banner sammen med
Blindern vel, "Vern Vestre Aker-skogen". Se informasjon på nettsiden vår. Omsorgsbygg ønsker å
bygge 2 etasjers barnehage midt i hjertet av skogen. Mer enn 30 fuglearter er registrert i denne
skogen.
Collettløkka
Den "midlertidige" parkeringsplassen på Collettløkka, som etter en lang kamp ble omregulert til
friområde som erstatning for arealet Collettløkka barnehage beslagla, ble umiddelbart benyttet til
ny, "midlertidig" barnehage høsten 2007 med varighet 2 år. Tillatelsen er nå utvidet til høsten 2011.
Omsorgsbygg og Friluftsetaten har påtatt seg ansvaret for å opparbeide området etter at
paviljongene forsvinner.
Andre barnehagesaker
Vi engasjerer oss stadig i barnehagesaker som truer grøntområder. Fortsatt griper politikere og etater
til billigste løsning, - gratistomtene. En seier for oss er at kommunen nå har kjøpt Claus Borchs vei
til barnehageformål. Vi anbefaler sterkt at kommunen kjøper Heidenreich på Voldsløkka til
skoleformål. Vi arbeider for at fortetting i byen må skje med kvalitet, og Heidenreichtomta har en
unik beliggenhet med nærhet til idrettsanlegg og friområder både sommer og vinter.
Skole- og parsellhagen på Marienlyst skole (også langs Grønn Rute)
Omsorgsbygg bygger banehage på skolehageparsellen på Marienlyst. En langvarig strid om denne
skolehagen er nå dessverre tapt. Men som en trøst etablerte aksjonsgruppen en ny skolehage ved
bymuseet. Denne skolehagen for Skøyen skole ble åpnet i mai.
Skilting av Grønn rute
3 informasjonstavler er kjøpt inn og vil bli montert til våren. Grønn rute er en viktig forbindelse
mellom det østlige og vestlige turveisystem. Det er også en viktig sykkelveg og aktivitetsstreng
mellom Bygdøy og Akerselva/ Maridalen. Å bevare Grønn rute grønn er viktig for å bevare det
biologiske mangfoldet og sikre spredning av arter. Oslo-feltet er kjent for sin artsrikdom.
Skolehagesatsing
Her skjer det mye! Utdanningsetaten er på banen, og er spesielt interessert i skolehage i forbindelse
med heldagsskolen. Det er satt ned en arbeidsgruppe på 4 erfarne lærere som skal lære opp etaten.
NON har vært pådriver i å holde landskonferanse for skolehage for 4. gang (tradisjonen er siste
fredag i januar). Seminaret har de siste årene hatt ca. 70 deltakere. Stor entusiasme og trøkk i
forsamlingen for å få satt i gang på skolene rundt omkring. I 2009 var det også 100-års jubileum på
Geitmyra! EBY har trukket planene om barnehage på Geitmyra. Men utvidelse av Ring 2 truer
fortsatt de søndre delene av Geitmyra. Naturvernforbundet i Oslo Nord har uttalt seg i saken.
NON var også med under åpningen av skolehage på Bymuseet sammen med Ingrid Schulerud
(kona til Jens Stoltenberg)

Gjetemyren gård
Det planlegges et matkultur senter for barn på Getemyren gård. Vi har gitt et innspill til et
idékonseptet med mat sett i et bærekraftig og globalt perspektiv med temaer «fortid, nåtid, framtid»
Voldsløkka
Voldsløkka er en viktig del av Grønn rute, og er også en viktig lenke i overgangen til Akerselva
miljøpark.
Vi har engasjert oss i kampen for å bevare Voldsløkka som friområde og som arena for
breddeidretten og den uorganiserte idretten. Vi mener det er feil å bygge en matchbane for Skeid
med 3-6000 tribuneplasser der skøytebanen ligger i dag.
Berg gård
Oslo kommune har kjøpt Berg gård av Cerebral Pareseforeningen, og ønsker å benytte mesteparten
av eksisterende bygningsmasse til enda flere barnehager på gården enn de 3 som ligger der allerede.
Nærmeste nabo til Berg gård er Bergskogen, som er sårbar på grunn av stor slitasje. Eksperter på
biologisk mangfold advarer, og ber om at det iverksettes tiltak for å verne skogen. Nærmiljøet
ønsker omsorg for eldre og uføre - ikke flere barnehager. NON følger saken.
Ullevålsaléen 43
Ullevål skole har i dag for mange elever i forhold til byggets kapasitet. Skolen ønsker derfor å
bygge idrettshall og spesialrom på tomten i Ullevålsalléen 43. Denne tomten er imidlertid regulert
til friområde. Det er et overordnet prinsipp at regulerte friområder ikke skal bygges ned.
Tomten ligger også i tilknytning til Grønn rute. NON har banner-aksjon på tomten.
Gaustadbekkdalen
Vi har engasjert oss i utviklingen av Gaustadbekkdalen, der turvei B5 skal opparbeides og bekken
gjenåpnes. Det planlegges en ny vei gjennom området. NON har skrevet en uttalelse til planen hvor
vi frykter trafikkøking i Blindern-området med omegn som en følge av at man øker veikapasiteten
med en ny veiforbindelse mellom Ring 2 og Ring 3. Den nye vegen kan gjøre det vanskeligere å gå
og sykle og mindre attraktivt å bruke kollektivtransport. Dette er svært uheldig siden det nylig er
gjort tyngre investeringer i trikk og bane i område, det vil si trikk til Rikshospitalet med 5minuttersrute og T-bane-ring.
Naturkart og naturguiding for barn


Naturkart for grønne lunger i Nordre Aker
NOA har produsert masse flotte naturkart. På vår oppfordring har Hilde Friis i samarbeid
med Anne Berit laget et kart som presenterer grøntområder, biologisk mangfold, turveier og
gamle gårder i Nordre Aker. Kartet finnes både digitalt på NOA's nettsider, og i brosjyre.
Naturen er verdens største lekeplass.
Anne Berit og Elin jobber med et pedagogisk opplegg sammen med skolene - arbeidstittel:
"Hvitveis, kråke og bjørk"



Naturguiding for skoler i bydelen
Vi har mottatt 10.000 kr fra Bydel Nordre Aker til dette prosjektet. Vi har konsentrert oss om
barnehager i 2009 og vil fortsette med skoler i 2010.



Smådyrplansje
Vi har fått en tegner til å lage en plansje med insekter og smådyr, og utviklet et
undervisningsopplegg med utgangspunkt i plansjen. Blant annet skal barna finne insektene
ved hjelp av insektsoll - og deretter bestemme disse etter dyregruppe.

Svartelista
Vi fortsetter kampen mot 2 av "verstingene" på svarteliste - burot og kanadagullris (luker og
informerer skoler, barnehager, naboer, og andre som vil høre på! Kampanje "Plant heller solhatt"
med utdeling av informasjonsbrev og frø planlegges våren 2010.

Ta en titt på naturvernforbundets nettsider: www.noa.no. Der vil du finne mer informasjon
om mange av sakene vi jobber med.
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