Årsmelding 2012
Naturvernforbundet i Oslo Nord hadde 818 betalende medlemmer pr. 31.12.12. Dette er en
fremgang på 183 medlemmer siden forrige årsskifte.
Styret har bestått av:
Leder:
Christian Børs Lind (på valg)
Styremedlemmer:
Elin Tyse (på valg)
Kjell Arne Rekaa (kasserer)
Elizabeth Sivert Nielsen
Kari Lønnechen Feiring
Anne Berit Bergo (sekretær)
Bente Krog (på valg)
Varamedlemmer
Øyvind Traagstad (på valg)
Åke Hartmann (på valg)
Siri Haavie
Valgkomité:

Ingen fungerende valgkomité

Det har vært avholdt 4 styremøter i perioden, i tillegg kommer løpende saksbehandling på epost.
«I henhold til plan» har det ikke vært avholdt egne medlemsmøter, det henvises i stedet til
NOAs mange tilbud om temamøter, aksjoner, markaaktiviter osv, som medlemmene inviteres
til.
Styret har i 2012 (13) blant annet jobbet med følgende saker:
NOA (Naturvernforbundet i Oslo og Akershus)
Lager har vært på møte om NOAs pågående arbeid med alternative organisasjonsmodeller, og
Elizabeth har vært vår representant i organisasjonsutvalget. Noen av oss har også vært aktive
bl a med dugnad på Frønsvollen, Markaplassen til Noa.
Maridalen
Henrik Sinding-Larsen og Christian, samt Gjermund Andersen, har fortsatt arbeidet med de
kommunale planene om utvidelse av veien/egen ny trase fra Brekke til Hammeren, for å legge
til rette for syklister, rulleski og -skøyter, gående, barnevogner, biler … En sak det ville være
enkelt å applaudere, og som er diskutert på alle styremøtene og på e-post. Det har vært
omfattende korrespondanse i flere retninger, og det har vært møter med Fylkesmannen,
kontakt med Byantikvaren mm, med tanke på å ettergå hvordan markaloven og
landskapsvernet følges opp i praksis.
Brosjyre. Et viktig løft har vært et krevende oppfølgingsarbeid med utarbeidelse av lagets nye
brosjyre om verneverdiene i Maridalen landskapsvernområde, som Elizabeth har stått i
spissen for. Brosjyren er nærmest trykkeklar, og er bla tenkt som del av en enkel
informasjonskampanje i 2013.

Vern Vestre Aker-skogen, Sognsveien 8 (Vestre Aker kirkegård)
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".
Siste: 16.11.12 ble det avholdt meklingsmøte hos Fylkesmannen i Buskerud mellom
representanter for Oslo kommune og Oslo Bispedømmeråd. Oslo Bispedømmeråd fremmet
innsigelse mot både alternativ 1 (barnehage) og alternativ 2 (naturområde) og mener at dagens
regulering til urnelund må opprettholdes. Meklingsmøtet førte ikke frem, og det er nå opp til
Miljøverndepartementet å ta endelig stilling til saken. (Mer om saken på PBEs nettside, sak
200805902 - Sognsveien 8).
Grønn Rute
To forestående utbyggingsprosjekter langs Grønn Rute:
Ny barnehage i Claus Borchs vei 19/21/23 (Se sak nr. 201216994 saksinnsyn PBE)
Voldsløkka Idrettspark (Se sak nr. 200902510 saksinnsyn PBE)
Grønn Rute er tatt hensyn til i begge planforslag, som legger opp til gode løsninger for
turveien.
Naturformidling til barn
Elin har i 2012 besøkt alle skolene i Nordre Aker samt Marienlyst skole som har fått et
klassesett av plansjen «Dyreliv på jordet» (laminerte A-3 plansjer med illustrasjoner og
informasjon om småkryp). Geitmyra Matkultursenter og Geitmyra skolehage har også fått
materialet.
Prosjektet videreføres i 2013.
Grønnsakhage i Eikenøtten barnehage/Tåsen Idrettslag ble opparbeidet som prøveprosjekt i
2012. Entusiastiske barn og foreldre og god avling - poteter, squash, gulrøtter, urter og bær.

