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Berg Nordberg Sogn Tåsen Vel
post@bnst.no. Org.nr. 996 273 687

inviterer til
ÅRSMØTET 2021

Mandag 31. mai 2021 kl. 1900
Til behandling foreligger:
1.
2.
3.
4.

Årsberetning for 2020
Regnskap
Valg
Valg av valgkomité
Betal medlemskontingenten for 2021 snarest mulig.
Kontingenten er på kr 150,00!

For korrekt registrering ber vi om å oppgi navn og adresse ved innbetaling.
Gjelder også de som bruker avtalegiro, hvis navn og adresse mangler, får vi ikke registrert
innbetalingen.
Det er dessverre slik at vi ikke får registrert alle medlemskapsinnbetalinger på grunn av manglende
informasjon om betalerens navn/adresse ved innbetalingen. Vær derfor vennlig å påføre tydelig navn
og adresse sammen med innbetalingen.

Vellets bankkonto: 1503.24.69415.
Vipps-Betaling er også mulig: kode 93963

Årsmøtet er åpent for alle*
*Corona-tiltak kan medføre begrensninger

Styrets årsberetning for 2020
Styret har i 2020 bestått av:
Leder

Henning Iversen*

Sekretær

Bjørn Røse*

Styremedlem

Brita Østvold

Styremedlem

Henning Stene*

Styremedlem

Sissel Unger

Styremedlem

Tor Øystein Gjølberg

Styremedlemmene merket med * stjerne er på valg.

---------------------------------------------------------------------------------Berg Nordberg Sogn Tåsen Vel
Berg, Nordberg Sogn Tåsen Vel har som formål å ivareta beboernes felles interesser. Vellet, som ble
stiftet i 1917, er en partipolitisk nøytral forening og har sitt område i bydel Nordre Aker. Det er den
største velforeningen i bydelen. Alle som bor fast innenfor vellets grenser, kan bli medlem og på den
måten støtte opp om vellets arbeid.

Hva har BNST gjort i 2020
2019 har – i likhet med 2018 vært et år preget av mange regulerings- og byggesaker som påvirker vårt
område. Vi setter oss godt inn i og følger med på disse sakene og sender våre innspill til PBE.
Utbyggingspresset er fortsatt stort og vi opplever som før at utbyggere i liten grad er opptatt av å tilføre
vårt område nye kvaliteter, ei heller bevare dem vi allerede har.
•
•
•
•
•
•

Nytt Rikshospital på Gaustad
Søndre Tåsen gård
Nordbergveien 10
Nordbergveien 70/75
Ny rulleskitrase Gaustad-jordene
Friluftslivets samarbeidsutvalg (FSU) i Nordre Aker

Nytt rikshospital på Gaustad

Det oppdaterte planforslaget for rivning av deler av dagens Rikshospital og bygging av nye sykehusblokker som nå
er ute til høring har de samme hovedgrepene som det forrige. Problemene er de samme som i forrige runde:
1.
2.
3.
4.
5.

Grønne områder og turveier ødelegges
Beboere i området utsettes for urimelige mengder støy
Den grønne åssiden fra Ring 3 mot marka brytes opp og ødelegges
Trafikksikkerheten i området forverres betydelig
Gaustad sykehus mister i praksis sitt vern

Det legges opp til en fasevis utbygging over en lang periode. Dette byr på 2 hovedutfordringer:
•
•

Byggeperioden er så lang at den for mange – spesielt barn og eldre – ikke vil oppfattes som midlertidig
Tidlige faser med et mindre omfang enn i de senere faser kan gi et feil inntrykk av byggeprosjektets
virkelige omfang – og omfanget kan raskt øke når det i utgangspunktet bygges for lava sykehuskapasitet på
en liten tomt. Økt omfang øker skadevirkningene.

Våre vurderinger av konsekvensene denne utbyggingen har for nærområdene fokuserer derfor på det som foreslås
bygget i siste fase – og vi inkluderer tiltakene i byggeperioden. Vi har også sett på forskjellene på de ulike
alternative forslagene, 1A,1B,2A,2B og kommet frem til at skadevirkningene er omtrent de samme. Det nytter ikke
med flere alternativer når alle har et for stort omfang i forhold til tomtens størrelse.
Bygging av nye sykehus og sanering av eksisterende er viktige beslutninger som påvirker alle som bor i Oslo.
Konsekvensen av å selge en sentral sykehustomt som Ullevål medfører en svært høy risiko for underkapasitet i
fremtiden. Bygging av store volumer i høyden på en for liten tomt på Gaustad vil i stor går ut over de de som bor
og ferdes i dette området.
Det er tydelig at forslagsstiller (HSØ) ikke er villig til å ta nødvendige hensyn til brukernes behov (alle som bor i Oslo
og de som bor eller ferdes i området). Våre vurderinger støttes i stor grad av PBE og flertall av byens politikere.
HSØ evner ikke å lytte til byens politikere og borgere - her skal det rives, bygges og selges, koste hva det koste vil.
Aggressiviteten og måten forslagsstiller oppfører seg på i denne saken, ligner den vi kjenner fra store, private
utbyggere:
•
•
•
•

Forsøk på å skjule ulemper (nedvurdering og utelatelse av negative konsekvenser)
Triksing med saksregistrering for å forhindre helhetlig saksbehandling (eks. er midlertidig
helikopterlandingsplass registrert som egen sak og slik er den ikke en del av konsekvensutredningen)
Iverksetting av rokering/rivning før saken er ferdigbehandlet
Mangelfull konsekvensutredning (trafikale konsekvenser ved å åpne atkomster nord/sør vurderes ikke)

Vi henstiller HSØ om å trekke dette forslaget – hvis dette skulle vedtas på noen måte, vil det være i kraftig
motstrid med gode lokaldemokratiske prosesser.
Vi foreslår at nødvendig kapasitet bygges på Ullevål, der er det god plass til dette. Rikshospitalet og Gaustad
består som i dag – tilpasset de lokale omgivelsene.

Grønne områder og turveier ødelegges
Våre kommentarer om strøkets grønne struktur ser ut til å ha blitt tatt inn i planprogrammet. Et så stort
utbyggingsprosjekt som det foreslåtte, uansett om det dreier seg om et sykehus eller en annen type prosjekt, i det
som reelt sett er Oslos randsone til Marka, representerer en trussel mot miljø- og frilufts-interesser og mot
beboerinteresser. Vi tror at den foreslåtte utbyggingen vil endre hele byens grønne profil og vil være i strid med
Oslos ønske om å bevare Marka og ber om at planprogrammet i større grad legger vekt på dette elementet.
Turvei B5 er ikke innarbeidet i de planer som er lagt frem. Vi mener at denne viktige forbindelseslinjen mellom
universitet og Kringsjå må prioriteres og at mer konkrete planer for utformingen av denne turveien må inn selve
utbyggingsplanen.

Beboere i området utsettes for urimelige mengder støy
HSØ planlegger en midlertidig Helipad tett på Gaustadskogen. Denne holdes utenfor selve plansaken og unndras
slik fra konsekvensutredningen. Like sør for den midlertidige Helipaden planlegges nye permanente Helipader. All
helikoptertrafikk fra Ullevål og Rikshospitalet skal samles her. Helikoptertrafikken øker altså med >100%. De som
bor i nærheten (over 1 200 personer) vil oppleve dette som å bo på en flyplass – en forsker ved FHI er svært
skeptisk og mener dette vil gi negative helseeffekter. De nye redningshelikoptrene (SAR Queen), som vil utgjøre 1530% av trafikken støyer betydelig mer enn dagens og lufttrykket fra disse er så stort at det kan bli snakk om
oppholdsforbud i Gaustadskogen når SAR Queen skal lande eller ta av fra midlertidig landingsplass.
Grønne områder, turveier, lekeplasser og ca. 100 beboere havner i gule/rød støysone (størrelsen på støysonen er
ikke definert, men ved St. Olavs Hospital i Trondheim som har tilsvarende trafikk er rød støysone på hele 250 meter
i radius.) Det er også viktig å huske på at det bor over 700 personer i innflygningssonen nord for Rikshospitalet.
HSØ prøver bevisst å fremstille støyvirkninger så lave som mulig og har så langt ikke vært villige til å opplyse hvor
store maksverdiene er (selv om veilederen krever dette). Her er det behov for en uavhengig konsekvensutredning.

Den grønne åssiden fra Ring 3 mot marka brytes opp og ødelegges
I det foreliggende reviderte planprogrammet ser utbyggingen nå ut til å bli veldig bastant og med ruvende
bygninger på sentrale deler av området. Slike høye bygg vil fjerne lys, sol og luft fra omgivelsene og disse negative
virkningene må illustreres bedre.
Utbygger må illustrere hvordan disse byggene vil påvirke strøkets karakter samt sol og skyggeforhold for de som
beveger seg i og gjennom området (gående, syklende) og beboere. Vi ber også om at utbygger illustrerer hvordan
dette påvirker siktlinjene fra andre steder i byen og at slike illustrasjoner tar utgangspunkt i hvordan de oppfattes
fra steder der folk befinner seg. En slik illustrasjon vil gi et bedre inntrykk av hvordan utbyggingen påvirker strøkets
grønne karakter og omgivelsene rundt.

Trafikksikkerheten i området forverres betydelig
Planforslaget tar ikke i tilstrekkelig grad tar hensyn til at det bor mange mennesker nord for området som er
avhengig av Sognsvannsveien som går igjennom sykehusområdet. Vi ber derfor om at det i det fremtidige arbeidet
legges mer vekt på veier og kollektivtrafikk til dette området.

Gaustad sykehus mister i praksis sitt vern
Helse Sør Øst planlegger å etablere store bygningsvolumer tett på Gaustad sykehus og bygge ned den grønne
omramningen som karakteriserer det eldre sykehusanlegget. Forslaget innebærer en vesentlig konflikt med
hensynet til kulturminneverdiene i området og ivaretakelsen av Gaustad sykehus som et frittliggende og tronende
sykehusanlegg.
Byantikvaren frarådet forrige planalternativ sterkt, og vi anser at disse kommentarene fortsatt er gyldige for de nye
planforslagene også. Vi støtter Byantikvarens vurdering om å ikke gå videre med planforslaget.
Følg saken på PBE Saksinnsyn: 201704683
Følg også vår dedikerte side på bnst.no: https://bnst.no/riksen/

Søndre Tåsen Gård

Byrådsavdelingen tillot i 2020 Solon Eiendom å gå videre med detaljregulering av Søndre Tåsen Gård og
omkringliggende eiendommer til tross for at PBE i 2019 vurderte at planforslaget ikke er i tråd med kommuneplanens føringer for småhusområder. Ovenstående skisser er basert på utbyggers opplysninger og viser at det som
foreslås ikke er småhus, men i realiteten store 4-5 etasjers blokker.
«Plan- og bygningsetaten har avgjort at arbeidet med denne reguleringsplanen stoppes for videre behandling. I
vår område- og prosessavklaring ble dere varslet om at planinitiativet ville bli stoppet dersom dere ikke følger
opp planarbeidet i henhold til Plan- og bygningsetatens anbefalinger».
Tross ovenstående utsagn fra PBE, argumenterte utbygger for at saken likevel skal behandles av PBE med grunnlag
i Plan- og Bygningslovens § 12-8 som sier at planinitiativ ikke skal stoppes dersom kommunen har «rimelig grunn
til å anta at initiativet underveis i planprosessen gjennom nødvendige justeringer, som det er realistiske å få
gjennomført, kan bli vedtatt som en endelig plan».
Dette har skapt en vanskelig situasjon for PBE, som jo stoppet denne reguleringssaken nettopp fordi utbygger ikke
ville lytte til etatens anbefalinger – derfor hadde ikke PBE tiltro til at planen kunne vedtas endelig. Nå skal den
likevel behandles. Da må enten PBE gå tilbake på sine planfaglige vurderinger, eller utbygger må foreta nødvendige
justeringer.
Vi har tiltro til at PBE ikke bøyer av for press fra en utbygger som ikke lytter til etatens anbefalinger. Dermed må
utbygger nedskalere og tilpasse planforslaget for at det skal kunne anbefales av PBE.
Planforslaget - slik det nå foreligger - har en rekke negative konsekvenser for området. Dette har vi påpekt ved
flere anledninger. Vi har – sammen med Tåsenaksjonen – arrangert folkemøter og underskriftskampanjer.
Konklusjonen fra områdets beboere er klar – det som foreslås, er ikke akseptabelt – det må̊ stoppes – eller
nedskaleres i tråd PBE sine anbefalinger. Det er viktig å huske på at hverken PBE eller utbygger har lagt opp til noen

form for reell medvirkning i denne saken. Utbygger virker kun interessert i å maksimere sin fortjeneste ved å bygge
mest mulig og hensynta områdets interesser i minst mulig grad.

Fortetting
Utbyggere fremstiller ofte stasjonsnære områder som steder som må og skal fortettes for enhver pris. Dette er ikke
riktig. Kommuneplanen sier at fortetting skal vurderes ved knutepunkter og stasjonsnære områder. En slik
vurdering er gjort på Tåsen – av PBE. Tåsen og området rundt Søndre Tåsen Gård har store verneverdier, turveier,
skoleveier, grønne områder som beskyttes og det er et småhusområde. Det er lite plass til ny bebyggelse. PBE
presiserer i Område og Prosessavklaring (OP) at småhusplanen legger særlige føringer for småhuskarakter og
størrelse/volum som skal ha tilsvarende eksisterende bebyggelse i nær- området. Byrådserklæringen er tydelig på
at småhusområder skal bestå. Byantikvaren er sterkt kritisk til planforslaget. Altså er det ikke rom for fortetting i
dette området utover det småhusplanen legger opp til.

Småhusplanen
Utbygger påstår at det er gjort forsøk på å tilpasse planforslaget i tråd med PBEs føringer og at det nå fremstår som
«nære» småhusplanens regler og bestemmelser. Dette er positivt feil, det er kun snakk om mindre justeringer –
volumene, utnyttelsen og antall boliger er fortsatt ikke i nærheten av å kunne omtales som småhusbebyggelse. Det
er ikke gjort forslag på å tilpasse planinitiativet til områdets karakter og stedsgitte rammer og begrensninger.
Utbygger hevder at det kun er «deler av planområdet i nord» som er regulert til småhus. Hele området, bortsett fra
selve gården, er regulert til småhus, hvorav en stor del har en strengere regulering enn småhusplanen for å verne
om gården (byggegrenser og maks 1 etasje). PBE påpeker at det er småhuskarakter som skal være gjeldende.
Videre er områdene til vest og øst for selve gården regulert til friområder og skal derfor ikke bebygges i det hele
tatt.

Grønne områder
Utbygger påstår at området i dag er «lukket». Dette stemmer ikke. Området har allerede de turveiforbindelsene
som utbygger påstår at de skal tilføre. Husene som er der i dag er lave, har frodige hager og gir innsyn og innslipp
av sol, lys og luft.
Planforslaget legger opp til en 1 000% økning i antall boliger og vil rive lave småhus med grønne hager for å sette
opp dobbelt så høye blokker i store, sammenhengende volumer. Dette vil gjøre området mindre åpent, ikke mer.
Hovedhuset skal tilføres «nabolagskvaliteter» uten at disse er nærmere spesifisert. Resultatet kan raskt bli en type
virksomhet i hovedgården som medfører mye ekstra biltrafikk (over turveien) og kanskje ikke er spesielt
«nabolagsvennlig». Vi mener at det er naivt å ha tiltro til utbyggers fagre løfter som ønskes kombinert med en
regulering som betyr at de kan tilføre både nabolagskvaliteter og det motsatte.
Planinitiativet påvirker naturmangfoldet i Lunden i negativt ved at sol og lys fra vest forsvinner som følge av at lave
småhus erstattes av høye sammenhengende blokker. Grønne hager med store trær erstattes av betongklosser og
reduserte grønne arealer.

Tur- og skoleveier
Planforslagets omfang og innretning vil medføre at turveien i større grad krysses av (større og flere) biler enn det
som er tilfellet i dag. Dette er ikke i tråd med kommuneplanens intensjoner om å styrke og forbedre byens
forbindelser til marka. Økning fra 10 til 100 boliger, altså en 1 000% økning, vil medføre en stor økning i biltrafikken
og dette vil gå utover trafikksikkerheten i skoleveien. På tross av denne økningen, prøver utbygger å få kommunen
til å la være å gjøre Blåsbortveien mer trafikksikker. Det er drøyt – først øke biltrafikken betydelig og deretter ikke
gjøre noen tiltak for å gjøre veien sikrere.

Verneverdier
Søndre Tåsen Gård er en sjelden hovedgård i mur, i empiri-stil. Den utgjør sammen med den tilgrensende skogen
er et av de best bevarte eksemplene på tradisjonen med anleggelse av lunder i nærheten av hage og hus som var
vanlig på 1800-tallet. Planforslaget «murer inne» denne flotte bygningen mellom store, høye sammenhengende
blokker og reduserer tilgjengeligheten for publikum. Derfor må tettheten reduseres, høydene likeså – det må
skapes lys og luft rundt denne bygningen. Byantikvaren er svært skeptisk til planforslaget.

Bærekraft
Rivning av funksjonsdyktige boliger, halvering av grønne områder, fjerning av lys og sol i naturvern- områder,
fjerning av innsyn til verneverdige bygg, økt bilkjøring i turveier og mindre trygge skoleveier er ikke en bærekraftig
samfunnsutvikling. Det er også en udemokratisk og dårlig samfunnsutvikling at en utbygger får lov til å gå videre
med forslag som det er stor motstand mot og som det ikke vært noen for medvirkning til.
Følg saken på PBE Saksinnsyn: 201813512

Nordbergveien 10

Nordbergveien 10 er i dag en enebolig i en frodig hage som markerer selve inngangsporten til området Sogn
Haveby – regulert iht. reguleringsplan S-3669. Denne reguleringsplanen har som formål å bevare bebyggelsesmønster og grønnstruktur.
En utbygger har kjøpt eneboligen og foreslår å rive den og bygge 20-30 leiligheter isteden – direkte i motstrid med
områdets reguleringsplan.
Vi har gitt innspill i denne saken ved flere anledninger og den har vært del av underskriftskampanjer og folkemøter
vi har gjennomført sammen med Tåsenaksjonen.
Utbygger forholder seg ikke til de innspill som kommer inn i saken og oppgir feilaktige og villedende opplysninger.
Vi setter fortsatt vår lit til at PBE står ved kravene fremstilt i dokument nr 56 og avviser dette planforslaget.
«Vi har gjennomgått underlagsmaterialet til dialogmøte 1, og ser at endringene dere har foretatt etter
oppstartsmøtet er marginale. Det betyr at reguleringsforslaget, dersom det er dette dere sender inn for
utleggelse til offentlig ettersyn, fortsatt ikke innfrir våre føringer og anbefalinger, slik de fremkommer i områdeog prosessavklaringen. Vi viser også til at vi i område- og prosessavklaringen varslet at vi ville vurdere å stoppe
planinitiativet dersom dere ikke følger våre anbefalinger»

Omfanget og utformingen strider med kommuneplanen
Forslagsstiller opererer fortsatt med 5 etasjers bygg og 21 boliger i et område som i dag er strengt regulert til
bevaring av grøntområder og småhus. Dette strider mot kommuneplanen og føringer gitt av PBE tidligere i denne
saken, samt Bydelsutvalget i Nordre Akers og Byantikvarens uttalelser.

Trafikkanalysen er et bestillingsverk
Trafikkanalysen påstår at det ikke vil bli noen nevneverdig trafikkøkning i Nordbergveien. Den unnlater bevisst å
nevne at en – 1 – bolig i enden av Rektorhaugen blir til 21 boliger og åpenbart vil øke trafikkøkningen betydelig i
det som helt kart er en skolevei i dag – en sårbar sådan. Her er det ikke gjort tilstrekkelige undersøkelser.
Trafikkanalysen bygger på påstander. Hvor blir det av skikkelig kartlegging av skoleveier, såkalte «barnetråkk»analyser osv.? Her må PBE sikre at utbyggers tilpassede virkelighet ikke legges til grunn. Her må det til en skikkelig
trafikkanalyse. Det samme gjelder for øvrig saken om Tåsen Senter – også der er det utført mangelfulle, tilpassede
analyser av trafikksikkerheten i dette området. Nå må PBE passe på at områdets innbyggere – især skolebarna og
alle som benytter tur, gang- og sykkelveier hensyntas i større grad enn utbyggernes profittmotiver.

Illustrasjonene er misvisende
Illustrasjonene som er sendt inn, fremstår som et bevisst forsøk på å villede mer enn å opplyse saken. Dette er et
kjent grep blant utbyggere som prøver å skjule sine byggerier, men PBE må ikke la seg lure av dette – og kreve
realistiske fremstillinger som ikke inkluderer trær som enten er forstørret eller som ikke finnes.
Følg saken på PBE Saksinnsyn: 201806581

Nordbergveien 70/75

Nordbergveien 70 og 75 ligger i området Sogn Haveby – regulert iht. reguleringsplan S-3669. Denne
reguleringsplanen har som formål å bevare bebyggelsesmønster og grønnstruktur. BNST utviklet i 1999 en veileder
til denne reguleringsplanen. PBE anbefaler at Veilederen fra Berg, Nordberg og Sogn Vel anbefales bruket som
grunnlag for vurdering av tiltak i området.
Hensikten med reguleringen er å sikre boligområdets verneverdier. Verneverdiene er spesielt knyttet til
områdets bebyggelsesmønster og grøntstruktur. Planen skal sikre at videre utbygging ikke skjer på̊ bekostning
av de sammenhengende hagebeltene, samt at nye byggetiltak tilpasses eksisterende arkitektur og
bebyggelsesmønster.
Eierne av disse eiendommene ønsker nå forstørre og endre bebyggelsen utover det som reguleringsplanen tillater.
Det som foreslås bygget, bryter med reguleringsplanens intensjoner og vi følger sakene nøye og prøver å passe på
at PBE følger reglene i den juridisk bindende reguleringsplanen.
•
•
•
•

Ny bebyggelse skal rette seg inn etter opprinnelig bebyggelsesmønster for nabobebyggelsen - tilpasses
eldre bebyggelse slik at det harmoniske preget opprettholdes uten at nye enkeltbygg stikker seg fram
Alle byggetiltak skal utformes med hensyn til områdets opprinnelige arkitektur og struktur
Hagebeltene skal opprettholdes og ikke bebygges og de skal være foran husrekkene og mellom husene
Nye hus/ tilbygg skal plasseres diskret i husrekkene på samme måte som den eldre bebyggelsen, slik at alle
hus får utsyn til havebeltene – både de som ligger mot veiene og de som ligger inne i kvartalene.

Utbyggingsforslagene i Nordbergveien 70 og 75 bryter med flere av intensjonene og må derfor avvises av PBE.
Følg sakene på PBE Saksinnsyn: 201707716 og 202107683
Last ned vår veileder til reguleringsplan S-3669 her: BNST Veileder

Ny rulleskitrase på Gaustad

Gaustadjordene foreslås omregulert til rulleskitrasè. Vi stiller spørsmålstegn ved den planlagte rulleskitraseens
omfang og om utvikling og videreutvikling av områdets turveier er godt nok ivaretatt i planforslaget.

Rulleskitraseens omfang
Vi er enige i at det bør tilrettelegges bedre for bruk av rulleski vårt område. Vi registrerer at mange som benytter
rulleski i vårt område og i Maridalen, opplever utrygghet pga. manglende trafikksikring.
Samtidig finnes det allerede flere rulleskitraseer øst og vest for vårt område (Grefsenkollen og Holmenkollen) og
det er ikke gitt at bruken vil kommen mange/alle i vårt område til gode. Vi antar også at det vil bli bygget en
veiskulder i Maridalen som er egnet til formålet. Det kan hende at dette tiltakets store omfang ikke står i forhold til
de negative konsekvensene det medfører.
Derfor anbefaler vi å se nærmere på hvordan de negative konsekvensene av tiltaket kan reduseres gjennom å
redusere og tilpasse omfanget bedre. Alternativt kan det også vurderes utvidet bruk for flere brukergrupper for å
sike et bedre kost/nytte-forhold.
Den mest alvorlige negative konsekvensen av en rulleskiløype med for stort omfang, er at den vil krysse turveier og
tråkk for mange ganger. Vi kjenner området godt og vet at flere og flere benytter stier/smett og tråkk i dette
området fordi dette nettopp gir mer variert og bedre naturopplevelse.
For å illustrere krysningskonfliktene bedre, har vi satt sammen et kart som viser disse krysningspunktene.

Vår illustrasjon viser at det reelt sett er snakk om mange krysningspunkter. Her er det viktig å huske at de som går
på rulleski har stor fart og lager mye støy. Dermed har det blitt klart for oss at det omfanget som planlegges, er
altfor stort – hele området blir langt mindre brukelig for alle som ferdes her.
Vi tror derfor at selve løypen må reduseres til en sirkel/elipse rundt område A, med kun 1-2 krysningspunkter, som
legges ned i kulverter.

Utvikling og videreutvikling av områdets turveier er ikke godt nok ivaretatt
Vi har tidligere – ved flere anledninger - påpekt at det er behov for å utvikle/ferdigstille av Turvei B5 til Sognsvann.
I dag er situasjonen den at turveien er godt merket og opparbeidet Fra Gaustadveien og frem til klubbhuset til Lyn,
men herfra til Sognsvann er turvei B5 mer uklart definert. Den som er kjent finner lett frem, men området ved
Idrettshøyskolen fremstår som privatisert og vi har fått tilbakemeldinger om at folk ikke finner frem hvis de ønsker
å finne turveien når de starter fra Sognsvann.
Vi ber derfor at man tidlig i planarbeidet legger til rette for at turvei B5 kan bli tydeligere definert i planområdet.
Følg saken på PBE Saksinnsyn: 201703492

Friluftslivets samarbeidsutvalg (FSU) i Nordre Aker

Oslo og Omland Friluftsråd ønsker i samarbeid med Oslo kommune å revitalisere FSU-ordningen i bydelene. FSU
står for Friluftslivets samarbeidsutvalg. Målet med et revitalisert FSU er at natur- og friluftsorganisasjoner og andre
organisasjoner som har aktiviteter i marka og de blågrønne områdene i bydelen kan være med å påvirke
innretningen og bruken av de grønne områdene i byggesonen.
FSU for Nordre Aker bydel har nå etablert et interimsstyre – her er BNST nå medlem (Bjørn Røse).
•
•
•
•

FSU skal bidra til godt samarbeid mellom organisasjonene og styrke medvirkningen gjennom godt
samarbeid og kunnskapsutveksling mellom organisasjonene og bydelen.
FSU-ordningen skal også̊ styrke friluftslivet på tvers av bydelene med ideutveksling og
kompetanseoverføring.
FSU skal være et rådgivende organ og/eller høringsinstans i viktige saker i bydelen som f.eks. Behovsplanen
for friluftsliv og fysisk aktivitet.
FSU skal bidra til økt friluftslivsaktivitet i bydelene og også bidra til at tilbudene blir kjent for innbyggerne.

Les mer på http://www.osloogomlandfriluftsrad.no

Tips og bilder
Vi trenger tips og send oss gjerne dette via våre websider til https://bnst.no/kontakt-oss/ eller direkte pr epost
til kontakt@bnst.no
Bilder er viktige. Skjer det noe i ditt nabolag som du lurer på – utvikling, trafikkproblemer og regulerings- og
byggesaker, eller områdekvaliteter som savnes.
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Medlemskontingent for 2021 er forfalt til betaling Har du nettbank, vennligst
betal via denne. Det letter vår registrering. Gjelder også de som bruker
brevgiro, hvis navn og adresse mangler, får vi ikke registrert innbetalingen.
Vær snill å skrive tydelig navn og adresse for å sikre en korrekt registrering i
medlemslisten.
Vipps-Betaling er også mulig: kode 93963
Velforeningen er en partipolitisk nøytral forening som arbeider for strøkets beste, med
bygge- og reguleringssaker, med trafikkproblemer, med grønt- og friarealer og en rekke
andre saker som er viktig for at det skal være godt å bo her. Alle som er fast bosatt i
strøket kan, og bør være medlem. Jo flere vi er, jo større tyngde har vellet når vi tar opp
saker med offentlige myndigheter på strøkets vegne.
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