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Medlemsskap mm:
Groruddalen miljøforum hadde i 2015 58 enkeltmedlemskap (8 har ikke betalt), 9
familiemedlemsskap og 20 foreningsmedlemskap (2 har ikke betalt). Det er en liten økning i
antall medlemskap i alle kategoriene sammenliknet med 2014. Det er utarbeidet en
vervebrosjyre, og det har vært jobbet aktivt med verving. En facebookside er i ferd med å bli
aktivert. GM er med i Kontaktutvalget for velforeninger i Oslo (KUV) og er representert i
KUVs styre. GM har blitt medlem i Vellenes Fellesorganisasjon (VFO). GM er tilsluttet Forum
for Ahusbanen/Romeriksbanen, og er innmeldt i Norsk forening mot støy.
Årsmøte:
GM avholdt årsmøte 24.mars i Trosterudvillaen. 20 medlemmer var tilstede: Det ble
informert om at GMs styre ville fremme forslag til neste årsmøte om justering av vedtektene
for GMs miljøfond og hederspris.

GMs hederspris for 2014 ble tildelt Per Opsahl (H) for hans mangeårige engasjement som
bydelspolitiker i Stovner bydel.
Økonomi og administrasjon:
I tillegg til inntekt fra medlemskontingent har GM også i 2015 mottatt tilskudd gjennom Oslo
kommunes "tilskudd til naturvern og friluftsorganisasjoner". Ny søknad er sendt for 2016.
Det har vært mye arbeid med å skaffe epostadressene til alle medlemmene. Foreningens
økonomi er brukbar. Alt arbeid i styret skjer på frivillig basis. Vi gikk på slutten av året til
anskaffelse av driftssystemet StyreWeb fra Vellenes Fellesorganisasjon.
For hvert av GMs møter med vellene og for folkemøtene er det opprettet en arbeidsgruppe
med ansvar for avvikling av møtene. GMs hjemmeside ajourføres jevnlig. GM har i løpet av
året inngått leieavtale med Organisasjonenes hus (bydel Grorud) i Grorudveien 3, og
avholder styremøtene der.
Styrets møtevirksomhet mm:
I perioden er det avholdt 10 styremøter. Desembermøtet ble avsluttet med julemiddag på
kafè Steinbra.
Styremedlemmer har representert GM på ulike møter og konferanser:
Konferanse om «Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus».
Møte med ordførere og planleggere på Nedre Romerike om arealplanlegging.
Møte på Bakås skole i regi av Arbeiderpartiet. Tema: Eldreomsorg og Ahusbanen.
Møte i Støyforeningen
Klimamøte på Ellingsrud. Tema: Klimautfordringer i hverdagen.
Møte i Plan – og bygningsetaten vedrørende småhusplanen.
Møte om Kommuneplanen Oslo mot 2030 arrangert av Plan – og bygningsetaten.
Konferanse om Hovinbyen. Arr: Aftenposten
Nabomøte i regi av Franzefoss Bruk.
Åpent møte i regi av PBE vedrørende VPOR for Stovner-Rommen.
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:
Møter med vel, borettslag mfl.
Vi arrangerte 24.februar møte for velforeninger i Grorudveien 3. Det var ca. 20 deltakere.
Innledning om Kommuneplanen v/Plan- og bygningsetaten og diskusjon om andre aktuelle
temaer for foreningene. Et sentralt emne på møtet ble Vestli vels engasjement for å få en
lovendring for å hindre hyblifisering av leiligheter i sameier.
Det ble 19. november holdt møte for velforeninger og borettslag i Groruddalen i
Grorudveien 3. Temaet var områdeløft. Per-Øystein Lund fra Plankontoret for Groruddalen,
Halvor Voldstad fra bydel Alna og Eva Rueslåtten fra Furuset vel innledet. Ca. 30 deltakere.

Folkemøter og valgmøter
GM arrangerte folkemøte i Furusetheimen 28. april. Vi hadde helsides annonser og
forhåndsomtale i Akers Avis Groruddalen, samt at vi benyttet oss av profesjonell
møteledelse. Et panel sammensatt av representanter for samtlige partier som er
representert i Oslo bystyre debatterte hva partiene vil gjøre for miljøet i Groruddalen.
Nærmere 100 mennesker var til stede.
I forbindelse med kommunevalgkampen arrangerte GM 1. september et stort valgmøte for
et fullsatt Grorud Samfunnshus. Det var ca. 160 personer tilstede. Partiene i bystyret, samt
Senterpartiet og Pensjonistpartiet deltok med sine toppkandidater. På agendaen sto emner
som Groruddalssatsingen, kommuneplanen, samferdsel, Oslopakke 3, Aker sykehus mm.
Også her hadde vi et nært samarbeid med Akers Avis Groruddalen.
Saker med vedvarende engasjement:
- Huken: GM arbeider for at virksomheten i Huken skal nedlegges så snart som mulig. 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.
- Ahusbanen/Romeriksbanen: GM er representert i Forum for Ahusbanen/Romeriksbanen.
Det har blitt utformet et nytt mandat for Ahusbanen, noe som har forsinket
konseptvalgutredningen (KVU) for banen
- Tungtransportplan for Groruddalen: Styret følger med på utviklingen i arbeidet med å få
regulert tungtransporten i Groruddalen slik at tunge kjøretøyer ledes utenom
boligområdene. GM er opptatt av å hindre trailerparkering i boligområdene. Vi møtte i mars
opp på høring i bystyrets Samferdsels- og miljøkomite.
- Bussdepoter: Oppstillingsplasser for busser må legges andre steder enn i Groruddalen.
- Forbrenningsanlegget på Haraldrud: GM er opptatt av å hindre lokale utslipp av støy og
NOx
- Gjenopprettelse av Aker Sykehus som lokalsykehus. Personer fra styret er representert i
Aker Sykehus Venner.
- Store utbyggingsplaner i Groruddalen: Styret følger planprosessene i forbindelse med
utbyggingen av Hovinbyen, Breivoll, Ulven/Økern, Vollebekk etc.
- Vannkvalitet og forurensning: GM arbeider for bedret vannkvalitet i bydelenes vassdrag og
badevann. Særlig bekymring knytter seg til avrenning til Alnaelva og Hovinbekken.
Høringsuttalelser:
En sentral oppgave for styret er å utarbeide høringsuttalelser til regulerings- og
utbyggingsplaner, veiledende planer for det offentlige rom (VPOR), og saker som vedrører
trafikk og forurensning. Styrets uttalelser bygger gjerne på synspunkter fra lokale
velforeninger. Det har høsten 2015 vært utarbeidet færre høringsuttalelser enn i foregående
år. Dette skyldes redusert mengde av relevante saker til offentlig høring.
GM har i perioden avgitt følgende høringsuttalelser:
- Januar: Tungtrafikkskilting
- Januar: Persveien 25.
- Februar: Hovinbyen
- Februar: Huken

- Februar: Per Krohgs vei 2
- Februar: Brobekkveien 52-64
- Februar: Lindeberg – erstatning friområde
- Februar: Regional plan for areal og transport
- April:
Reguleringsplan for Ødegården – Lørenskog
- Mai:
Kalbakkveien 6-8
- Juni:
VPOR Stovner og Rommen
- Juli:
Karihaugveien 22
- Juli:
Lørenskog vinterpark
- September: E6 – Manglerudprosjektet- Statens vegvesen.
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