Årsmelding 2013
Naturvernforbundet i Oslo Nord (NON) hadde 881 betalende medlemmer pr.
31.12.12. Dette er en framgang på 63 medlemmer siden forrige årsskifte.

Styret har bestått av:
Leder:
Åke Hartmann (valgt for 2 år)
Styremedlemmer:
Anne Berit Bergo, sekretær
Kjell Arne Rekaa, kasserer
Christian Børs Lind (valgt for 2 år)
Elin Tyse (valgt for 2 år)
Elizabeth Nielsen
Kari Feiring
Bente Krog (valgt for 2 år)
Varamedlemmer:
Ole Duus Jespersen
Siri Haavie
Valgkomité: Ingen fungerende valgkomité

Det har vært avholdt 4 styremøter i perioden det siste rett før årsmøtet. I tillegg kommer
løpende saksbehandling på e-post.
I tråd med aktivitetsplanen har det ikke vært egne medlemsmøter, det henvises i stedet
til NOAs mange tilbud om temamøter, aksjoner og aktiviteter.
Styret har i perioden blant annet jobbet med følgende saker:

NOA (Naturvernforbundet i Oslo og Akershus)
Styrets leder deltok på landsmøtet i Naturvernforbundet som delegat fra NOA. Noen av
styrets medlemmer har vært aktive bl.a. med dugnad på Frønsvollen, Markaplassen til
NOA. Styrets sekretær har engasjert seg i arbeidet for at NOA skal få disponere den
kommunale eiendommen Søndre Sandås (Sognsveien 231).

Maridalen
Gang- og sykkeltrasé. Vi overvåker de kommunale planene om utvidelse av veien/egen
ny trase fra Brekke til Hammeren, som er ønsket for å legge til rette for syklister, rulleski og -skøyter, gående, barnevogner og biler. Konsekvensutredningen er uklar på
hvordan markaloven og landskapsvernet følges opp i praksis. Styret arbeider med sikte
på å få til en eventuell uttalelse til støtte for verneplanen (som er strengere enn
markaloven).

Media
Ole Duus Jespersen har skrevet avisinnlegg (Aftenposten) imot sykkelveien sett fra en
syklists side, etter oppfordring fra bl.a. lagets leder.
Christian Børs Lind har, i kraft av styremedlem i laget, vært i avisdebatt med Nicolai
Astrup i Aftenposten om snøscooterkjøring i utmark.

Materiellproduksjon
Lagets nye brosjyre om verneverdiene i Maridalen landskapsvernområde, som Elizabeth
Nielsen har stått i spissen for, har blitt trykket. Laget har hatt en stand ved Skar søndag
15. september der brosjyren ble delt ut. Brosjyren er lagt ut bl.a. på Frønsvollen.

Vern Vestre Aker-skogen, Sognsveien 8
Oslo kommune v/ Omsorgsbygg har ønsket å oppføre barnehage i Vestre Aker-skogen.
Oslo Bispedømmeråd har ønsket å bruke tomten til gravsted.
Oslo kommune v/ Omsorgsbygg har ønsket å oppføre barnehage i Vestre Aker-skogen.
Oslo Bispedømmeråd har ønsket å bruke tomten til gravsted, slik området var regulert
til. Det var imidlertid Gravferdsetaten v/ direktør Margaret Eckbo som sto for salget av
tomten til Oslo kommune for flere år siden, da kirken trengte penger til kalking av
gamle kistegraver.
NON ønsket å bevare/regulere hele den viktige, bynære skogen som friområde, og har
jobbet for regulering til ”grønnstruktur med underformål naturområde" - noe også Planog bygningsetaten anbefalte. I prosessen har det blitt satt fokus på plante- og dyreliv.
Skogen er en økologisk viktig grønn korridor, blant annet med et rikt fugleliv med 30
registrerte arter. Piggsvin, spissmus, flaggermus, smågnagere og grevling forventes å
opptre mer eller mindre fast i skogen. Rev og rådyr har vært observert. Trebestanden
består av alm, ask, spisslønn og 3 lindetrær. 30 trær var anbefalt felt. Grønn Rute, som
forbinder grøntområder fra Akerselva til Frognerparken og Bygdøy går gjennom
skogen.
Selv om ønsket om barnehage nå har vunnet fram ved at området har blitt regulert til
friområde og barnehage, blir plasseringen i utkanten mot Sognsveien mer skånsom enn
først foreslått, og den fineste delen av skogen blir bevart. Vår innsats har ikke vært
forgjeves!

Grønn Rute og Voldsløkka
To utbyggingsprosjekter langs Grønn Rute:
Ny barnehage i Claus Borchs vei 19/21/23 er under oppføring (Se sak nr. 201216994
saksinnsyn PBE). Og 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. Det er dog litt alarmerende at barnehagen bygges med et uteområde som er
mye mindre enn normen, noe som kan true friområdet rundt på sikt. Laget må følge med
den videre utviklingen.
Det er satt i gang to parallelle reguleringsforslag for Uelandsgate 85 (Heidenreichtomten), et hovedsakelig til boligformål og et til skoleformål. Styret har vedtatt en
uttalelse til saken med støtte til undervisningsetatens forslag til bruk for skoleformål.

Hjemmeside for NON
Etter omleggingen av Naturvernforbundets WEB-sider, og overgang til nytt
publiseringsverktøy (Corepublish) har NON manglet egen hjemmeside. Laget har fått
satt opp en ny hjemmeside i løpet av forsommeren.

Registrering i Brønnøysundregisteret
Laget er i løpet av året registrert i enhetsregisteret i Brønnøysund med organisasjonsnr
912 365 220. Dette var etter krav fra vår bankforbindelse (Cultura Bank), og laget må
oppdatere registeret ved endring av styret el.

Naturformidling til barn og unge
Kompost og dyrkningsprosjekter har vært presentert for barnehager i området.
Potetbøtter, og bærbusker er formidlet.
Smådyrplansjen er distribuert på Skolehagekonferansen 2013 og presentert på
Forskerfrøkonferansen 2013 til Utdanningsforbundet.

