Miljøforeningen Akerselvas Venner

ÅRSMELDING FOR 2020
MAVs årsmøte var i 2020 berammet til 23. mars, og årsmøtepapirene var utsendt til
medlemmene, men på grunn av koronasituasjonen ble årsmøtet utsatt til høsten 2020.
Smitteutviklingen gjorde at årsmøtet heller ikke ble avholdt høsten 2020. Styret som ble
valgt på årsmøtet i 2019, fungerer derfor fram til årsmøtet i 2021. Det har kun vært holdt
fire ordinære styremøter i 2020. Mesteparten av styrearbeidet har foregått via e-post
utenom møtene, spesielt arbeidet med plansaker.
I 2020 har MAV skrevet brev og avgitt uttalelser om Kjelsåsveien 160, Gjerdrums vei 10,
Gunnar Schjelderups vei 9, Nydalen Energi (utvidet konsesjonsområde), Gullhaug Torg 1,
Gullhaug Torg 2 A, Gullhaug Torg 3 og Sandakerveien 138–140, Nydalsveien 32 B
(Redskapsfabrikken), Nydalsveien 36–38, Sandakerveien 24 D (Den tysk-norske skolen),
Sandakerveien 58 B og C, Sandakerveien 78, Sandakerveien 114, Maridalsveien 299 mfl.,
Maridalsveien 319–321, Ny vannforsyning til Oslo (stamnettet i Nordre Aker og Sagene),
Bentsebrugata 13 F-J, Treschows gate 16 (Bentsebrua skole), Brenneriveien 9, Sonja Henies
plass 2 (Oslo Spektrum), Oslo bussterminal (paviljonger) og Museumsutstikkeren. I mange
av sakene har vi avgitt uttalelser på flere stadier i planprosessen, og også skrevet brev til
byrådet og bystyret og hatt møter med bystyrepolitikere om sakene.
I 2020 opplevde vi et kraftig tilbakeslag i arbeidet med å gjenåpne Akerselva da bystyret,
med stemmene til H og byrådspartiene A, MDG og SV, i juni vedtok Avantors planforslag
for et 70 meter høyt bygg på Gullhaug torg, fundamentert ute i Akerselvas historiske løp
og med høyhuset kragende ut over den trange elvekulverten helt nede på bakkeplan. Den
tysk-norske skolen ønsker å flytte til Sandakerveien 24 D på Myraløkka og bygge innenfor
20-metersbeltet langs elva. 7. februar var vi i møte med byråd Hanna E. Marcussen om
skoleprosjektet. Vi har også hatt to møter med skolen om saken.
De fleste av årets planlagte arrangementer måtte avlyses, men i Friluftslivets uke arrangerte
vi 10. september en guidet vandring langs Akerselva fra Sagene kirke. MAV har deltatt på
Oslo Velforbunds møte om medvirkning 4. februar, rådhuslanseringen av Oslo byleksikon på
nett 6. februar, Oslo Elveforums 20-årsjubileum i Rådhuset 25. februar, plastrusken langs
Akerselva 7. mai, infomøte om Friluftslivets samarbeidsutvalg 22. juni og OOF/FNFs
damkonferanse 21. oktober. I oktober–november uttalte vi oss både i Østlandssendingen,
Aftenposten og Sagene Avis om gangforbindelse Iangs Bjølsenfossen.
Antall betalende medlemmer er gått litt tilbake i 2020, fra 202 medlemmer i 2019 til
194 medlemmer i 2020, derav 179 enkeltmedlemmer og 15 borettslag, sameier o.a.
I 2020 hadde MAV kr 27 933 i inntekter og kr 16 035 i utgifter, dvs. et overskudd på
kr 11 898. Egenkapitalen pr. 31.12.2020 var kr 97 762, herav kr 93 362 på bankkonto.
MAV er registrert i Enhetsregisteret og Frivillighetsregisteret.

