Groruddalen Miljøforum

Beretning fra styret i Groruddalen Miljøforum for 2016
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Anne Grete Alfheim Smelhus
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Hederspriskomite: Wenche Hansgaard
Leif Sommer
Hjalmar Kielland
Kjell Veivåg
Valgkomite:

Jan-Morten Kjelstad - leder
Hjalmar Kielland
Vidar Noreng
Kjell Veivåg
Styrets representant

Medlemsskap mm:
Groruddalen miljøforum hadde i 2016 50 enkeltmedlemskap, 4 familiemedlemsskap og 17
foreningsmedlemskap. Alle har betalt ved årsskiftet. Det er en liten reduksjon i antall
medlemskap i alle kategoriene sammenliknet med 2015.
Vi hadde en vervekampanje med annonser i Akers Avis Groruddalen før og etter sommeren.
Det ble svært liten respons på denne. Som en konsekvens har vi foreløpig lagt spørsmålet om
verving av nye medlemmer til side. GM er medlem i Oslo Velforbund (OVF), det tidligere

Kontaktutvalget for velforeninger i Oslo (KUV) og er representert i OVFs styre. GM er medlem i
Vellenes Fellesorganisasjon (VFO). GM er tilsluttet Forum for Ahusbanen/Romeriksbanen, og er
innmeldt i Norsk forening mot støy.
Årsmøte:
GM avholdt årsmøte 10. mars i Grorudveien 3. 21 medlemmer var tilstede. Det ble vedtatt
endringer i «Statutter for Groruddalen Miljøforums hederspris.»
GMs hederspris for 2015 ble tildelt Vidar Herman Noreng, Furuset for hans langvarige og brede
engasjement i lokalmiljøet på Furuset mm.
Økonomi og administrasjon:
I tillegg til inntekt fra medlemskontingent har GM også i år mottatt et tilskudd på kr. 50.000
gjennom Oslo kommunes "tilskudd til frilufts- og naturvernorganisasjoner". Ny søknad er sendt
for 2017.
Det er et overskudd i 2016 på kr. 32.430. I 2015 gikk vi med et underskudd på kr. 26.228. Den
store forskjellen skyldes i all hovedsak at vi i 2016 ikke har hatt utgifter til folkemøter (jf. punkt
om Åpne møter). GM sendte for første gang inn søknad om momskompensasjon via VFO. Vi fikk
tilbake kr. 7.813, hvilket vi er godt fornøyd med. Foreningens økonomi er brukbar, men den gir
ikke muligheter for vesentlig økt aktivitet. Alt arbeid i styret skjer på frivillig basis. Arne
Bardalen (sekretær) ba om permisjon fra styremøtene i høst på grunn av endret privat
arbeidssituasjon Det er et klart behov for å bruke økte midler til administrasjon; bl.a. for
effektivt å kunne bruke driftssystemet StyreWeb og for å avlaste leder.
GM har avholdt sine styremøter i Grorudveien 3 (Organisasjonenes hus). Vi har en leieavtale
med bydel Grorud. Styremøtet i juni (kort møte) ble holdt i bydel Bjerkes lokaler i forbindelse
med en orientering om strategisk plan for Hovinbyen v/Lars Eivind Bjørnstad. Styret hadde
etter styremøtet en befaring i det aktuelle området.
GM har hatt et aktivt samarbeid med Akers Avis Groruddalen i 2016. Ett av våre styremøter er
avholdt i avisens lokaler. Avisen har bistått oss med produksjon av vervebrosjyre og av
annonser. De bistår ved arrangementer.
Styret avholdt et strategiseminar en lørdag i september. Dette innebar en nyttig gjennomgang
av målsetninger for GM, av styrets arbeidsform og hva GM skulle satse på framover.
Konklusjonene ble bl.a.: Vi skal generelt søke samarbeid med andre organisasjoner, og vi svarte
så positivt på en henvendelse fra Naturvernforbundet Groruddalen om å lage en konferanse om
det grønne skiftet i Groruddalen. Vi skal i aktuelle saker søke å stille i deputasjoner i politiske
organer. Vi skal vurdere nøyere hvilke saker vi avgir høringsuttalelser til, og vi skal prøve å jobbe
tettere mot bydelene. Vi ble enige om å ha strategiseminar med jevne mellomrom.

Informasjon
En facebook-side er aktivert. Nettsiden til GM benyttes lite og bør utvikles videre. Redaksjonen i
Akers Avis Groruddalen har gjerne henvendt seg til GM for å få kommentarer eller foreta
intervju i forbindelse med aktuelle saker. Avisen gjengir ofte våre høringsuttalelser.
Styrets møtevirksomhet mm:
I perioden er det avholdt 11 styremøter. Junimøtet ble avholdt i bydel Bjerkes lokaler med
nevnte rundtur på Økern/Ulven. Desember-møtet ble avsluttet med julemiddag på kafè
Steinbra.
Styremedlemmer har representert GM på ulike møter og konferanser:
Januar. Lokalbenken ved Bjerke Bibliotek. 2 fra styret stilte her en lørdag
Januar. Konferanse om KVU Oslo-Navet. Flere deltok
Januar. Kulturminneseminar i regi av Fortidsminneforeningen og KUV.
Januar. Byrådets «frivillighetsmelding.»
Februar. Strategisk plan for Hovinbyen. PBE. Flere deltok
Mars.
Årsmøte og fagmøte for KUV.
Mars.
Bystyrets byutviklingskomite – VPOR Vollebekk. Befaring
Mars.
Møte om KVU Nedre Romerike.
April.
Folkemøte om Lindeberg-planer.
April.
Aftenpostens byutviklingskonferanse (på Latter)
Mai.
Møte om barn og utvikling i Hovinbyen. PBE
Mai.
Frokostmøte om transportløsninger i framtidens byer. Litteraturhuset
Juni.
Befaring i Økern-/Ulvenområdet - hele styret
September. Møte på Stovner om planprogram Nedre Rommen. PBE
Oktober. Rusken – 40 år. Jubileumsfest i Rådhuset
November. Samferdsels- og miljøkomiteen. Budsjett 2017 – økt driftsstøtte
November. Åpent møte på Veitvet. Finansbyråd Robert Steen om budsjett 2017
November. E6 Manglerudprosjektet. Møte på Bryn skole. Statens vegvesen
Desember. Bystyrets byutviklingskomite – VPOR Stovner og Rommen. Befaring
Desember. Groruddalssatsingen. Konferanse etter 10 år. Hotell Quality. Flere deltok
Desember. Groruddalssatsingen. Boligbygging i dalen. Kuben. Flere deltok
Forøvrig er styrets medlemmer og varamedlemmer engasjert på mange hold. De får således en
bred erfaring og innsikt i hva som foregår i Groruddalen. 30. desember skrev leder og nestleder
om GM i spalten «Refleksjoner» i Akers Avis Groruddalen.
Åpne møter:
Vi har ikke maktet å avholde et møte for velforeningene i 2016.
Styret arbeidet iherdig for å få til folkemøter med politikere både på våren og på høsten som var
ett år etter at byrådet hadde tiltrådt. Vi lyktes ikke å få noen fra byrådet til å stille på et
folkemøte i 2016. Det er tydeligvis vanskelig å få til folkemøter utenom valgårene.

Saker med løpende engasjement:
- Ahusbanen/Romeriksbanen: GM er representert i Forum for Ahusbanen/Romeriksbanen. En
revisjon av Oslopakke 3 ble lagt fram i juni. GM var svært lite fornøyd med resultatene for
Groruddalen. Spesielt kritiserte Forumet og GM at tverrgående t-baneforbindelse i dalen ikke
var nevnt i avtalen. Akers Avis Groruddalen var også misfornøyd, slik at det har kommet mye
kritisk omtale av Oslopakke 3 i avisen i løpet av høsten.
- Utbyggingsplaner i Groruddalen: Styret følger planprosessene i forbindelse med Hovinbyen,
Ulven og Økern, Vollebekk, Stovner/Rommen, Haraldrud, Nedre Rommen, Breivoll, Grorud
sentrum, Lørenskog stasjonsby/innendørs skihall osv.
- Samferdsel: GM følger med. Mulige veiutbygginger: E6 Manglerudprosjektet med siste utspill
om Smalvollveien. Kommer det diagonal mellom Trondheimsveien og Østre Aker vei? Lokk
over E6 ved Furuset. Hva vil skje med Alnabruterminalen over tid? Hva med forslaget om
«Østre Aker aveny» forbi Haraldrud?
- Huken: Styret er representert i aksjon "Stopp Huken – Vern Marka". Styret har i januar 2016
sendt inn klage på Fylkesmannens vedtak om forlenget drift på Huken til utgangen av 2018.
Spørsmålet omkring returasfalt har stått sentralt i 2016.
-Videreføring av Groruddalssatsingen: GM har hatt en meget perifer rolle, men følger med.
Denne satsingen er blitt videreført etter utløpet av 10 års perioden i år. Fokus er noe endret,
men det skal fortsatt satses noe på nærmiljø og på områdeløft for perioden 2017-2026.
- Hyblifisering: Leder ble intervjuet i Akers Avis Groruddalen i forbindelse med et engasjement
fra Oslo Velforbund omkring utbygging av/omgjøring til hybler i småhusområder.
- Grønt skifte: Styret vedtok som nevnt etter et strategiseminar at GM skulle engasjere seg i
dette temaet. Det er avholdt en klimakonferanse 7. mars 2017
- Tungtransportplan for Groruddalen: Styret følger med på utviklingen i arbeidet med å få
regulert tungtransporten i Groruddalen slik at tunge kjøretøyer ledes utenom boligområdene.
- Gjenopprettelse av Aker Sykehus som lokalsykehus: Personer fra styret er representert i Aker
Sykehus Venner.
Høringsuttalelser:
En sentral oppgave for styret er å utarbeide høringsuttalelser til regulerings- og
utbyggingsplaner, planprogram, veiledende planer for det offentlige rom (VPOR) og saker som
vedrører trafikk og forurensning. Det har i 2016 vært utarbeidet noen flere høringsuttalelser
enn i foregående år. Når det dreier seg om lokale saker, bygger styrets uttalelser gjerne på
synspunkter fra berørte velforeninger.
GM har i perioden avgitt følgende høringsuttalelser:
- Januar:
Turveistrategi. Bymiljøetaten
- Januar:
Huken. Klage via Fylkesmannen til Miljødirektoratet
- Februar:
Linderud leir. Detaljregulering. PBE
- Mars:
Lindeberg: Jerikoveien 1-7. PBE
- Mars:
Hovinbyen. Strategisk plan. PBE
- April:
KVU Oslo-Navet. Jernbaneverket
- Mai:
Grorud sentrum. Planprogram. Arkitektfirma
- Juni:
Vollebekkveien 2B. Arkitektfirma

- Juni:
Årvollveien 15. PBE
- Juni:
Ny gang- og sykkelbru over Østre Aker vei ved Linderud. Statens vegvesen
- Juni:
Oslopakke 3. Byrådet og Akershus fylkeskommune
- Juli:
Nasjonal transportplan 2018-2029. Samferdselsdepartementet
- Juli:
Ringnesveien 50 til natur- og friluftsområde. PBE
- Juli:
Ammerudveien 20 og 22. Detaljregulering. Arkitektfirma
- August.
Sykehjem i Gransdalen. Detaljregulering. Arkitektfirma
- September: Haraldrud. VPOR. PBE
- September: Nedre Rommen. Planprogram. PBE
- Oktober:
Tverrgående t-baneforbindelse. Byrådet
- November: KVU Årvolldammen. Bymiljøetaten
- November: Oslopakke 3. Debattinnlegg i Akers Avis Groruddalen
- Desember: Refleksjoner. Innlegg i Akers Avis Groruddalen
--------------------------------

