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ÅRSMELDING FOR 2019 
 
Valg og verv 

På årsmøtet 11. mars 2019 ble Are Eriksen valgt som leder. Per Østvold, Kåre Ivar Gauksrud, Kjell Egil 
Sterten, Kjersti Hovden og Zinnia Gjengstø ble valgt som styremedlemmer, med Bjørg Vatnedalen, 
Gard Espeland og Erik Østlyngen som første, andre og tredje vara til styret. Per Østvold, Kjersti 
Hovden og Kåre Ivar Gauksrud ble valgt som valgkomite. Klaus Bryn ble valgt som revisor. Styret 
konstituerte seg med Per Østvold som nestleder, Kåre Ivar Gauksrud som sekretær og Kjell Egil 
Sterten som kasserer. 

Per Østvold fikk ansvaret for å holde MAV oppdatert på det som skjer i Oslo Elveforum, Forum for 
Natur og Friluftsliv (FNF), Oslo og Omland Friluftsråd (OOF) og Samarbeidsforum for vassdrag 
(SaFoVa), mens Gard Espeland fikk ansvaret for å følge med på det som skjer i historielagene, 
Fortidsminneforeningen og Oslo Velforbund. Zinnia Gjengstø er aktiv i Akerselva Trebåtforening. 

På Oslo Elveforums årsmøte i mars 2019 ble Per Østvold gjenvalgt som leder, mens Are Eriksen ble 
gjenvalgt som rådgiver. Kåre Ivar Gauksrud sitter i lokalstyret for Områdeløft Tøyen og Grønland. 

 
Medlemskontakt, medlemskontingent og medlemstall 

MAVs nettside – www.akerselvasvenner.no – oppdateres fortløpende. Kontakten med medlemmer 
og andre ivaretas hovedsakelig gjennom tilstedeværelse på twitter og facebook, men medlemmer 
med kjent e-postadresse har også mottatt noe informasjon via e-post. 

Medlemskontingenten har i 2019 vært kr 100 for enkeltmedlemmer og kr 300 for borettslag, sameier 
og andre, det samme som i 2018.  

I løpet av 2019 er medlemstallet økt fra 176 betalende medlemmer, derav 165 enkeltmedlemmer og 
11 borettslag, sameier og andre, til 202 betalende medlemmer, derav 188 enkeltmedlemmer og 
14 borettslag, sameier og andre. Handlingsplanens mål for 2019 var å få minst 200 betalende 
medlemmer, derav minst 185 enkeltmedlemmer og 15 borettslag, sameier og andre. 
 

Styrearbeid og uttalelser 

Det har vært holdt 8 styremøter i 2019. Mye av styrearbeidet har foregått via e-post utenom 
møtene, spesielt arbeidet med plansaker. 

I 2019 har MAV skrevet brev og avgitt uttalelser om Biskop Gunnerus’ gate 14 B, KVU Olafiagangen, 
Brygge og båtplasser ved Vaterlands bru, Christian Krohgs gate 2, Maridalsveien 3, Brenneriveien 11, 
Grünerbrua, Dælenenggata 39 (Torshovbekken), Gang- og sykkelvei Årvoll–Sinsen (Torshovbekken), 
Ny vannforsyning Oslo (atkomsttunnel Mølleparken), Sandakerveien 24 D (Den tysk-norske skolen), 
Maridalsveien 319–321, Sandakerveien 113–119 (T-banetomta), Tiltaksliste for offentlige rom i 
Nydalen (TOR Nydalen), Gullhaug Torg 2 A, Sandakerveien 138–140 / Gullhaug Torg 3, Nydalsveien 
32 B (Redskapsfabrikken) og Frysjaveien 31 (Frysja skole). I mange av sakene har vi avgitt uttalelser 
på flere stadier i planprosessen, og også skrevet brev til byrådet og hatt møter med bystyrepolitikere 
om sakene. MAV hadde i mars–april 2019 separate møter med A, SV, MDG og V, samt Avantor, om 
planforslaget for Gullhaug Torg 2 A. Erik Østlyngen har fulgt opp Sandakerveien 24 D i lokale medier. 

http://www.akerselvasvenner.no/


I året som har gått, har det vært et gledelig sterkt lokalt engasjement for å bevare Sukkerbiten som 
friområde (Sukkerbitens Venner) og for å få etablert en stor, grønn park i Nydalen (innbyggerforslag 
med nesten 3 000 underskrifter). MAV har støttet aksjonistene, deltatt på møter om Sukkerbiten og 
anbefalt at hele Sandakerveien 113–119 reguleres til en blågrønn park på 16,8 dekar der Heilobekken 
gjenåpnes i sin historiske trasé gjennom parken (med rolige bekkepartier avløst av små fossestryk og 
et par større dammer) og videre ut i Akerselva ved Badebakken. 
  
Utadrettet virksomhet 

Drøyt 70 personer deltok i MAVs demonstrasjon 7. mars mot Avantors planer for Gullhaug Torg 2 A. 

På MAVs årsmøte 11. mars, hvor ca. 25 medlemmer var til stede, innledet byantikvar Janne Wilberg 
om aktuelle saker langs Akerselva og orienterte om arbeidet med den nye verneplanen for Sagene. 

MAV arrangerte 4. april et åpent møte om riving av Galleri Oslo og parallelloppdraget for nybygging. 

I miljøhovedstadsåret gikk Norsk institutt for vannforskning (NIVA), Bymiljøetaten (BYM) og Oslo 
Elveforum (OE) sammen om arrangementet AkerselvaAkademiet med fire kveldsforelesninger og to 
elvevandringer i 2019: om Akerselvas miljøhistorie (26. februar), om kjemikalieutslippene i Akerselva 
(26. mars), guidet vandring langs Akerselva (9. mai), laksesafari fra Vaterlandsparken til Øvre Foss 
(17. september), om viktigheten av kantvegetasjon langs Akerselva (23. oktober) og om Akerselva 
som bade- og fiskeelv (17. november). MAVs Gard Espeland guidet under vandringen 9. mai, mens 
Are Eriksen orienterte om gjenåpning av nedre del av Akerselva under laksesafarien 17. september. 

Oslo Elveforums turguide for Oslos elver og bekker, samt MAVs vervebrosjyre, er blitt omdelt både 
på AkerselvaAkademiets arrangementer og på møter, stands og vandringer i MAVs regi. 

MAV deltok i Plastrusken langs Akerselva 7. mai. MAV hadde stand på Grønland 4. mai og 31. august, 
Gråbeinsletta 11. mai, Vøienvolden 12. mai og Gullhaug torg 14. september. Kjell Egil Sterten holdt 
foredrag om Akerselvas bruer på Hønse-Lovisas hus 27. september. Kjersti Hovden og Zinnia 
Gjengstø har deltatt i arbeidet med å verdsette friluftslivsområder i Bydel Sentrum. 

Gard Espeland var cicerone langs Akerselva for autoriserte Oslo-guider i april, for politikere fra Bydel 
Sagene og for 15 personer fra Folkehelseinstituttet på forsommeren, mens Per Østvold i august 
guidet 40 personer fra Nannestad langs Akerselva og også hadde en babyvandring for Bymuseet. 

Turtavler langs Akerselva ble satt opp nedenfor Maridalsoset, på Gullhaug Torg og på Nedre Foss i 
juli. I oktober satte Oslo Byes Vel, etter ønske fra MAV, opp Blå skilt ved Vaterlands bru, Nybrua, 
Ankerbrua og Grünerbrua. Skiltet ved Vaterlands bru ble avduket av MAVs leder 21. oktober, med 
påfølgende skiltvandring opp til Grünerbrua for 40–50 mennesker med Gard Espeland som guide. 

Sissel Rønbeck og Ida Fossum Tønnessen ble i 2019 tildelt St. Hallvard-medaljen for arbeidet med 
Oslos elver og bekker, herunder ikke minst arbeidet med Akerselva miljøpark. 

 
Økonomi 

MAVs drift er i det alt vesentlige basert på medlemskontingent, gaver fra medlemmene og 
grasrotmidler fra Norsk Tipping. I 2019 hadde MAV kr 51 982 i inntekter og kr 14 997 i utgifter,  
dvs. et overskudd på kr 36 985. Egenkapitalen pr. 31.12.2019 var kr 83 664, herav kr 81 464 på 
bankkonto. 

MAV er registrert i Enhetsregisteret og Frivillighetsregisteret og godkjent som mottaker av 
grasrotmidler fra Norsk Tipping. 


