Årsmelding 2014
Naturvernforbundet i Oslo Nord (NON) hadde 916 betalende medlemmer
pr. 31.12.12. Dette er en oppgang på 25 medlemmer siden forrige årsskifte.

Styret har bestått av:
Leder:
Åke Hartmann
Styremedlemmer:
Anne Berit Bergo, sekretær (valgt for 2 år)
Kjell Arne Rekaa, kasserer (valgt for 2 år)
Christian Børs Lind
Elin Tyse
Elizabeth Nielsen (valgt for 2 år)
Kari Feiring (valgt for 2 år)
Bente Krog
Varamedlemmer:
Ole Duus Jespersen
Siri Haavie
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)
Noen av styrets medlemmer har vært aktive bl.a. med dugnad på
Frønsvollen, Markaplassen til NOA. Styrets sekretær er engasjert i arbeidet
for at NOA skal få disponere den kommunale eiendommen Søndre Sandås
(Sognsveien 231). Lederen deltok på møte på NOAs årsmøte og på et møte
på Vøienvolden for å forberede utkast til vedtektsendringer for NOA. Disse vil
fremmes på NOAs årsmøte 24. mars 2015.

Maridalen
Gang- og sykkeltrasé. I to planuttalelser, en om plan for gang- og sykkelsti
fra Carl Kjeldsens vei til Brekke (20. mars) og en om plan videre fra Brekke til
Hammeren (2. juni) har vi gått imot utbygging av egen gang- og sykkelvei i
landskapsvern-området. (Men vi har ikke gått imot en moderat utvidelse av
veiskuldrene i Maridalsveien.) I en planuttalelse (5. mars) om Uelandsgate 85
(Heindreich-tomten) gikk vi mot bygging av høyhus og for bygging av skole.
Alle våre uttalelser er lagt ut på våre hjemmesider.

Maridalsbrosjyren ble utdelt etter gudstjenesten i kirkeruinene 9. juni
(pinsemandag).
Christian Børs Lind ledet i forbindelse med Naturvernforbundets 100 års
markering en guidet tur i Maridalen 7. mai 2014, der bl.a. Maridalsbrosjyren
og Naturkart for Maridalen ble delt ut.

Media
Et innlegg ment for sykkelprosjektet i Aftenposten, med krav om bro over
sporområdene ved Majorstua for å få reparert en "missing link" i "Grønn
Rute", ble sendt inn, men ble ikke tatt inn.

Turveier og friområder
NON har sammen med NOA laget en planuttalelse (31. oktober) i forbindelse
med "Campus Oslo" der planene for utbyggingen av Rikshospitalet på
Gaustad kom i konflikt med turveier og tok for seg av friområdene rundt..

Hjemmeside for NON
Vår hjemmeside fikk ny layout i begynnelsen av april 2014r.

Naturformidling til barn og unge
Vi har laminert opp flere smådyrplansjer og gitt til Ila skole og Bolteløkka
skole.
Flere plansjer vi bli distribuert til våren.

Diverse
Vi har bevilget penger til 10 fuglekasser som gave til Valleløkka - Bolteløkka
Vels aksjon for å ruste opp Vidars gate som miljøgate på miljødagen 5. juni.
På grunn av uvær ble aksjonen avlyst, og planen nå er å sette opp
fuglekassene sammen med barn i nabolaget når det stunder mot vår.
Lederen deltok på befaring 22. oktober av trase for planlagt turvei fra
Sognsvann til Grinda. Traseen tar hensyn til de innvendinger som har
framkommet mot tidligere forslag.

