Årsmelding 2010
Naturvernforbundet Oslo Nord (NON)
Naturvernforbundet i Oslo Nord hadde pr. 1.1.2011 X medlemmer.
Det har vært avholdt 2 styremøter i perioden, i tillegg til utstrakt e-postkommunikasjon.
Styret har bestått av.
Leder:
Styremedlemmer:

Varamedlemmer

Valgkomité:

Christian Børs Lind
Elin Tyse
Kjell Arne Rekaa
Elizabeth Sivert Nielsen
Anne Berit Bergo
Øyvind Traagstad
Bente Krog
Trond Heir
Tove Christensen
Grete Marstein
Kjell Dahle

Lokallaget har i 2010 jobbet med følgende saker:
Sykkeltrasé i Maridalen
Christian
Media
Christian

Sykkeltrasé Sognsvann - Kikut
Samferdselsbyråd Jøran Kallmyr har henvendt seg til Skiforeningen og bedt dem se på muligheten
for å anlegge en sykkeltrasse fra Sognsvann til Kikut.
"Med forbehold om bystyrets godkjenning av budsjettet for 2011, får Friluftsetaten (FRI) i oppdrag å
komme med forslag til trasé for sykkel/ski (skøyting) på strekningen Sognsvann-Ullevålseter. Det vil bli lagt
vekt på å legge traseen skånsomt i terrenget, med andre ord minst mulig konflikt med natur og friluftsliv. I
forslaget skal det ligge et budsjett for tiltaket. Dette oppdraget blir gitt til FRI i desember 2010, med frist
utpå vårparten 2011 med å levere forslag" (ref. Jan Olav Nybo, spesialrådgiver naturforvaltning i
Byrådsavdeling for miljø og samferdsel).

Christian har uttalt seg til Aften på vegne av Naturvernforbundet Oslo Nord, blant annet:
- Bør bruke eksisterende veinett
- Bruk heller pengene på sykkelveier i by!

Naturmangfoldåret 2010
Naturguiding i nærområdet til skoler og barnehager i bydelen:
- Utdeling av Naturvernforbundets naturkart "Grønne lunger i Nordre Aker"
- Utdeling av "Dyreliv på jordet" og artsplansjer
- Pilotprosjekt naturmangfold
- Populær utlånsordning for skoler og barnehager
Populær utlånsordning for skoler og barnehager i bydelen:
- Artsplansjer
- Naturbøker
- Luper
- Insektssoll
- Fugler med lyd
- Bestemmelsesduker
Naturguiding for andre barnegrupper:
- Naturguiding Geitmyra 4 klasser fra Ullevål skole
- Undersøkelse av livet i kompost og livet i jorda for Collettløkka barnehage.
- Naturkart til Longship-speiderne.
Produksjon av materiell:
- Artsplansje
- Smådyr-hefte (oversettelse fra svensk fortsetter 2011)

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.
Vi har også i 2010 benyttet enhver anledning i kontakt med politikere og etater til å presisere
viktigheten av å omregulere å kjøpe Heidenreichtomta til barn/unge/kultur/idrett. Vi mener at
Voldsløkka/Heidenreich er den beste plassering for ny barne- og ungdomsskole, som det er et stort
behov for. Heidenreichtomta har en unik beliggenhet med nærhet til idrettsanlegg og friområder
både sommer og vinter.
Vestre Aker-skogen
Vi følger opp Vestre-Aker skogen, hvor Oslo kommune v/ Omsorgsbygg ønsker å bygge barnehage.
Saken ligger på nettsiden vår, med masse flotte bilder. Mange har lagt merke til banneret vi har
hengt opp, og flere har engasjert seg i saken. Massive protester har ført til at nytt planinitiativ for
reguleringsplan er sendt fra arkitektene til PBE. Her er barnehagen flyttet nærmere Sognsveien. Se
detaljer på PBE saksinnsyn, sak nr. Sak 200805902 - Sognsveien 8.

Saker fra i fjor (huskeliste) - skal vi ta med noe om dette i år også?:

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 ble utvidet til høsten 2011,
og er ny ytterligere forlenget. Omsorgsbygg og Friluftsetaten har påtatt seg ansvaret for å
opparbeide området etter at paviljongene forsvinner. Vi følger opp saken!

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»

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 veien 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.

I Gaustadbekkdalen nord, har Studentsamskipnaden i Oslo bygget studentboliger tett på turvei B5.
Til tross for at de brukte skogbeltet som lå som en buffer mot bebyggelsen i Bukken Bruses vei som
et "innsalgsargument" overfor politikere og etater, har de nå hugget ned ca. 40 trær i forbindelse
med anleggelse midlertidig turvei. Blindern vel har engasjert seg i saken.

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.

02.02.10
E. Tyse

