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Medlemskap mm:
I 2017 hadde Groruddalen Miljøforum (GM) 50 enkeltmedlemskap, 6 familiemedlemskap og
17 foreningsmedlemskap. Dette er på samme nivå som året før. Vi hadde en vervekampanje
under høstens valgmøte. Det ble ingen respons på denne. GM har arbeidet med å få etablert
et kontaktregister over borettslag og sameier med sikte på framtidig verving.
GM er medlem i Oslo Velforbund (OVF), det tidligere Kontaktutvalget for velforeninger i Oslo
(KUV) og var representert i OVFs styre fram til mars. 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 28. mars i Grorudveien 3. 25 medlemmer var tilstede. På den faglige
delen holdt avdelingsdirektør i Plan- og bygningsetaten Morten Wasstøl innlegg om «Ny
byutvikling i Groruddalen». Under årsmøtet ble GMs hederspris for 2016 tildelt Anne Grete
Orlien, Ellingsrud for hennes brede engasjement i lokalmiljøet på Ellingsrud mm. Hun er
leder av Ellingsrud velforening.
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". Høsten 2017 ble
det klart at GM er plassert direkte i budsjettet for 2018 med en tildeling på kr. 100.000,-.
Det er et underskudd i 2017 på kr. 4.917 mot et overskudd i 2016 på kr. 32.430. Den store
forskjellen skyldes i all hovedsak at vi i 2016 ikke hadde utgifter til folkemøter. GM sendte
for andre gang inn søknad om momskompensasjon via VFO. Vi mottok kr. 2.965,-.
Foreningens økonomi er brukbar. Alt arbeid i styret skjer på frivillig basis. Det er et klart
behov for å bruke mer midler til administrasjon; bl.a. for effektivt å kunne bruke
driftssystemet StyreWeb og for å avlaste leder. Vi har i høst arbeidet med å forberede
utlysing av et engasjement som organisasjonssekretær i en 6-måneders forsøksperiode.
GM har avholdt sine styremøter i Grorudveien 3, hvor vi har en leieavtale med bydel Grorud.
GM har hatt et aktivt samarbeid med Akers Avis Groruddalen i 2017. Avisen har bistått oss
med produksjon av vervebrosjyre og av annonser. Avisen er en viktig samarbeidspartner ved
arrangementer.
Organisering
Som en oppfølging av styrets strategiseminar høsten 2016 har GM i 2017 inngått samarbeid
med andre organisasjoner i Samarbeidsgruppa om klimaspørsmål. Denne består av
Naturvernforbundet Groruddalen, Foreningen Global Kunnskap, Akers Avis Groruddalen og
GM.
Styret har i 2017 etablert arbeidsgrupper blant styrets medlemmer til å dekke ulike
oppgaver; bl.a. en egen samferdselsgruppe. Gruppene har bidratt til bedre arbeidsfordeling;
bl.a. ved utarbeidelse av høringsuttalelse til Kommuneplanens samfunnsdel, forberedelse til
valgmøtet og oppfølging av partiene i etterkant, deltakelse i Samarbeidsgruppa om
klimaspørsmål, fordeling av referatskriving (sekretæroppgaver), ansvaret for leie av
Grorudveien 3 og tilrettelegging av møter.
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. 3. januar 2018 skrev leder og nestleder om Groruddalen og GM i 2017 i
spalten «Refleksjoner» i Akers Avis Groruddalen. Denne årlige oppsummeringen har blitt en
tradisjon.

Styrets møtevirksomhet mm:
I perioden er det avholdt 11 styremøter. Desembermøtet ble avsluttet med julemiddag på
Kafè Steinbra.
Forøvrig er styrets medlemmer og varamedlemmer engasjert på mange hold. De får således
en bred erfaring og innsikt i hva som foregår i Groruddalen
Åpne møter:
Klimatoppmøte ble arrangert 7. mars på Furuset bibliotek; FUBIAK. Arrangør var
Samarbeidsgruppa for klimaspørsmål. Det var ca. 120 deltakere. Det var et relativt
tettpakket program med innledere. I tillegg var det stands fra lokale organisasjoner. Møtet
var vellykket. GM fikk økonomisk støtte fra 2 bydeler.
GM avholdt sitt «tradisjonelle» valgmøte 29. august i Grorud samfunnshus. Alle de politiske
partiene stilte med toppkandidater til Stortingsvalget. Vi samarbeidet med Akers Avis
Groruddalen om avviklingen. Det var et godt oppmøte. Politikerne var fornøyd. Det kunne
vært noe strammere regi på møtet.
GM avholdt møte for velforeninger mfl 16. november i Grorudveien 3. Hovedtema var
bomstasjoner med innledning fra Oslopakke 3-sekretariatet. Programmet ellers ble litt
stramt. Frammøtet var bra; ca. 35.
Deltakelse i eksterne møter og konferanser:
Januar.
Orienteringsmøte om E6-Manglerudprosjektet v/Statens vegvesen
Januar.
Oslo Arkitektforening om fortetting.
Februar. «Broen til Framtida».
Mars.
Vellenes Fellesorganisasjon. Landsmøte
Mars.
Oslo Velforbund. Årsmøte m/faglig del
Mai.
Trondheimsveien fra motorvei til lokalgate. Grorud samfunnshus
Mai.
Ny kommuneplan. Rådhuset. Flere tilstede.
Mai.
Ny kommuneplan – Groruddalen. Årvoll gård. Flere tilstede.
Mai.
SV inviterte miljøorganisasjoner til møte. GM deltok
Mai.
Møte Haugerud-Trosterud. Informasjonsmøte. Planprogram og områdeløft.
Juni.
Møte Økern torgvei 6.
Juni.
Huken v/EBY. Oppstart planarbeid
Juni.
Oppstartsmøte Rødtvet. Planprogram m/VPOR
Juni.
E6 Manglerudprosjektet/Smalvollveien. Aksjonsgruppe. Møte på Tveita
August.
Møte. Bjerke travbane med naboområder.
August.
Beboeraksjonen for Oslo. Møte på Marienlyst skole.
September.100Pihls. Samling i hagen på avishuset.
Oktober. Haugerud-Trosterud. Planprogram
November. Seminar om status for områdeutvikling på Furuset
November. Oslo kommunes frivillighetskonferanse i Rådhuset.
November. Konferanse i regi av Transportøkonomisk Institutt.
Desember. Skytebanen Lahaug gård. Informasjonsmøter.

Saker med løpende engasjement:
- Ahusbanen/Romeriksbanen: GM er representert i Forum for Ahusbanen/Romeriksbanen.
GM har uttalt seg til konseptvalgutredningen (KVU) fra Ruter. Vi gikk imot en
superbussløsning og for en baneløsning. Baneløsning Nedre Romerike ble også vektlagt i
GMs uttalelse til Nasjonal Transportplan (NTP) og til Stortinget i forbindelse med
statsbudsjettet 2018.
- Utbyggingsplaner i Groruddalen: Styret følger planprosessene i forbindelse med
Hovinbyen, Ulven og Økern, Furuset, Stovner/Rommen, Haraldrud, Nedre Rommen, Grorud
sentrum, Lørenskog stasjonsby/innendørs skihall osv.
- Samferdsel: GM følger opp overfor de politiske partiene etter valgmøtet i høst, når det
gjelder utvikling og prioritering av samferdselsprosjekter i Groruddalen. Ideen om en
Masterplan ble fulgt opp med et møte med 3 repr. fra Høyre i november.
- Tungtransportplan for Groruddalen: Styret følger med på utviklingen med å få regulert
tungtransporten i Groruddalen. Den økende tungtransporten har bl.a. sammenheng med
transporten til og fra Alnabruterminalen. Det må kreves løsninger som kan lede
tungtransporten utenom boligområdene i dalen.
- Lokk over E6 ved Furuset. Områdeplan for Furuset ble vedtatt av Kommunal- og
moderniseringsdepartementet i 2017, men innsigelsen til Statens vegvesen ble opprettholdt
til detaljreguleringen. Etter initiativ fra Samarbeidsgruppa for klimaspørsmål i begynnelsen
av 2018. ble det oversendt et opprop fra politiske partier og sentrale organisasjoner i bydel
Alna til Transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget.
- Østre Aker vei: GM har i flere sammenhenger uttalt seg negativt til en nedgradering av
Østre Aker vei, ut i fra et realistisk perspektiv om at trafikken ikke vil bli helt borte og ut fra
behovet for en nedgradering av Trondheimsveien.
-Videreføring av Groruddalssatsingen: Hovedfokus i satsingen er noe endret, men det skal
fortsatt satses noe på nærmiljø og områdeløft for perioden 2017-2026. GM gir fortsatt
innspill der dette er relevant; bl.a. om områdeløftet på Haugerud/ Trosterud.
- Grønt skifte: Styret vedtok etter strategiseminaret i 2016 at GM skulle engasjere seg i dette
temaet. Det er avholdt en klimakonferanse 7. mars 2017. Gruppen arbeider videre med et
nytt arrangement i 2018.
Høringsuttalelser:
En sentral oppgave for styret er å utarbeide høringsuttalelser til oppstart av planprosesser,
områdereguleringer og reguleringsplaner, planprogram, veiledende planer for det offentlige
rom (VPOR) og saker som vedrører trafikk og forurensning. Det har også i 2017 vært
utarbeidet et relativt høyt antall høringsuttalelser.
GM har i perioden avgitt følgende høringsuttalelser:
Januar:
E6 Manglerudprosjektet
Februar:
Eierseksjonsloven. Stortinget
Mai:
Nasjonal transportplan. Stortinget
Mai:
Økernvn. 94 mfl.
Juni:
Økern torgvei 6
Juni:
Østre Aker vei 90
Juni:
Østre Aker vei 29
Juni:
Planprogram m/VPOR. Rødtvet

Juni:
Samfunnsdelen til kommuneplanen, Oslo kommune
Juli:
Selma Ellingsens vei 15 mfl på Økern
August:
Bjerke travbane med naboområder
September: Planprogram. Haugerud-Trosterud
Oktober:
KVU Baneløsning Nedre Romerike
Oktober:
Bydel Alna om Politihøgskolen til Groruddalen. Brev
Oktober:
Baneløsning Nedre Romerike. Statsbudsjettet 2018
November: Nedre Rommen
Desember: Skytebane Lahaug gård
Januar (03.01): Refleksjoner 2017. Innlegg i Akers Avis Groruddalen
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