Årsmelding 2011
Naturvernforbundet i Oslo Nord hadde 645 medlemmer pr. 31.12.11.
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
Kari Loennechen Feiring
Anne Berit Bergo
Bente Krog
Øyvind Traagstad
Anne Ebbing
Åke Hartmann
Berit Lind Andersen
Claus Fischer
Tore Brænd

Lokallaget har i 2011 blant annet jobbet med følgende saker:

Maridalen
I forlengelsen av arbeidet med (alternativ) sykkeltrase i Maridalen er det arbeidet med en
informasjonsbrosjyre om verneverdiene i Maridalen som snart kan trykkes.

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.
Bymiljøetaten har laget en utredning med alternative traséer, og Byrådsavdeling for miljø- og samferdsel
har bedt etaten foreta en konseptvalgutredning (kvalitetssikring som vurderer behov, om alle alternativer er
utredet skikkelig, osv.) Ny informasjon forventes i løpet av 2012 slik at saken eventuelt kan komme med på
budsjettet for 2013. Forslaget om trasé Grinda - Songsvann inngår i saken.
(ref. Jan Olav Nybo, spesialrådgiver naturforvaltning i Byrådsavdeling for miljø- og samferdsel).

NON har uttalt av eksisterende veinett bør kunne brukes, og at det er viktigere å investere i
sykkelveier i byen.

Naturformidling til barn
Elin har besøkt barnehager i bydelen og delt ut plansjen «Dyreliv på jordet» til barnehager.
De som har fått er Collettløkka barnehage, Tåsen barnehage, Halsparken barnehage, Ullevål skole,
m.fl. Noen barnehager hadde hadde egne ansvarlige blant personalet på natur. De ville gjerne ha et
samarbeid med andre barnehage-ansatte som var opptatt av det samme og ville gjerne lage nettverk
for utveksling av gode opplegg. Det var også interessant med samarbeid med Naturvernforbundet.

Vern Vestre Aker-skogen
Oslo kommune v/ Omsorgsbygg ønsker å oppføre barnehage i Vestre Aker-skogen.
NON har sendt inn følgende høringsuttalelse i saken:
"Naturvernforbundet Oslo Nord støtter Plan- og bygningsetatens alternativ 2, "Regulering til
grønnstruktur med underformål naturområde". Bygging av barnehage i skogen vil være i strid med
forslag til revidert Grøntplan, som foreslår hele planområdet som nytt park, natur- og friområde.
Vestre Aker-skogen har stor betydning for lek, friluftsliv, natur- og landskapsopplevelse, og som del
av turvei B9 og Grønn Rute. Skogen er en økologisk viktig grønn korridor, og har bl.a. et meget rikt
fugleliv. Friluftsetaten - som støtter PBEs alternativ - har i sin uttalelse gått grundig inn på de
uheldige konsekvensene en utbygging i skogen vil få. Naturvernforbundet støtter etatens uttalelse
på alle punkter". (Mer om saken på PBEs nettside, sak 200805902 - Sognsveien 8).

Grønn Rute
To utbyggingsprosjekter vil påvirke Grønn Rute; ny barnehage i Claus Borchs vei 19/21/23 og
Voldsløkka Idrettspark. Se planer under.
Voldsløkka: I planforslaget er turveien gitt et noe kronglete løp mellom Stavangergata og
Bjølsenfeltet. Vi følger opp saken.
http://web102881.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/showfile.asp?fileid=3420684
Claus Borchs vei 19/21/23: Vi mener at planforslaget styrker Grønn Rute mellom Uelandsgate og
Jutulveien ved at turveien blir oppgradert parallelt med Bredo Stabellsvei og ved at
krysningspunktet med Uelandsgate tydeliggjøres. En del av området mellom Tåsenveien og
Uelandsgate omgjøres fra kjørevei til grøntareal og turveien vil fremstå mer sammenhengende enn i
dag. Gangfelt er foreslått over Uelandsgate.
http://web102881.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/showfile.asp?fileid=3373675
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