
 

Velkommen til årsmøte 

 

Miljøforeningen Akerselvas Venner (MAV) avholder årsmøte torsdag  
31. mars 2022 kl. 18.00 i Grendehuset i Korsgata 16 på Grünerløkka. 

Vedlagt finner du alle årsmøtepapirer. Vennligst ta med papirene på møtet. 

 

 

 
 

Enkel servering.              Velkommen! 

_______________________________________________________ 

Miljøforeningen Akerselvas Venner 
 
E-post:  akerselvasvenner@gmail.com 
Nettside:  www.akerselvasvenner.no  
 

mailto:akerselvasvenner@gmail.com
http://www.akerselvasvenner.no/
http://www.akerselvasvenner.no/wp-content/uploads/2017/05/Grendehuset.jpg
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Miljøforeningen Akerselvas Venner  

ÅRSMØTE 31. MARS 2022 
 

 
 
DAGSORDEN 
 

1. Konstituering av møtet  
(valg av møteleder og referent, godkjenning av innkalling og dagsorden) 

 

2. Årsmelding 2021 
(styrets forslag til årsmelding er vedlagt) 
 

3. Regnskap 2021 
(regnskap attestert av styre og kasserer, samt revisorerklæring, er vedlagt) 
 

4. Handlingsplan 2022 
(styrets forslag til handlingsplan er vedlagt) 
 

5. Budsjett 2022 
(styrets forslag til budsjett er vedlagt) 
 

6. Valg av leder, styre, valgkomite og revisor 
(valgkomiteens innstilling er vedlagt) 
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Sak 2. Årsmelding 2021 
Miljøforeningen Akerselvas Venner (MAV) er en medlemsforening med 191 betalende 
medlemmer i 2021, derav 177 enkeltmedlemmer og 14 borettslag, sameier o.a. 
 På grunn av koronasituasjonen ble MAVs årsmøte først avholdt 20. september 2021. 
Etter den formelle delen av årsmøtet viste Kjersti Botnedal egne foto fra livet i fabrikkene til 
Lilleborg (1980 og 1997), Bjølsen Valsemølle (1990 og 2020) og Christiania Spigerverk (1988). 

Etter årsmøtet fikk styret følgende sammensetning: Are Eriksen (leder), Kristine 
Sagabraaten (nestleder), Kåre Ivar Gauksrud (sekretær), Per Østvold (styremedlem), Kjersti 
Hovden (styremedlem), Kjersti Botnedal (styremedlem), Gard Espeland (1. vara) og Erik 
Østlyngen (kasserer og 2. vara). Klaus Bryn er årsmøteoppnevnt revisor.  
 Grunnet koronaen ble det ikke avholdt ordinære styremøter i månedene januar–mai 
2021, men det ble avholdt fem styremøter senere på året. Mesteparten av styrearbeidet har 
foregått via e-post utenom møtene, spesielt arbeidet med plansaker.  

I 2021 har MAV skrevet brev og avgitt uttalelser om tiltaksliste for offentlige rom i 
Nydalen (TOR Nydalen), ny vannforsyning Oslo (stamnettprosjektet), konsesjonsområde for 
fjernvarme i Nydalen, Frysjaveien 29 (Finerfabrikken), Nydalsveien 36–38, Jerusalemtrappa, 
Sandakerveien 56, Bentsebrugata 13 F-J, Våghalsen 15–19 (Sagveien 24), Vulkan 13 mfl., 
Brenneriveien 5, Christian Krohgs gate 2 og KVU Nylandsveien og Schweigaards gate. I noen 
av sakene har vi avgitt uttalelser på flere stadier i prosessen. Vi har også skrevet brev til 
Statsforvalteren og byrådet og hatt møter med bystyrepolitikere og utbyggere om sakene.  

Til vår glede anbefalte byrådet i november bystyret å forkaste Avantors og PBEs 
planalternativ for Nydalsveien 32 B, dvs. å stemme imot forslaget om å plassere tre boligtårn 
oppå den verneverdige Redskapsfabrikken, noe som ville ha ødelagt sideskipene og totalt 
endret bygningens arkitektoniske uttrykk. Dette har vært noe Oslo Elveforum, MAV og 
antikvariske myndigheter lenge har arbeidet for å unngå. Dessverre vant MAV ikke fram hos 
Statsforvalteren med klagen på rammetillatelsen for boligprosjektet i Bentsebrugata 13 F-J. 
Her privatiseres det offentlig regulerte friområdet langs elvebredden, men prosjektet er i det 
minste blitt litt bedre enn vi tidligere fryktet at det skulle bli. 

MAV hadde 22. januar en befaring sammen med Bymiljøetaten av turveitrasé langs 
Akerselva ved Kjelsåsveien 160 og 162 (Stillatorget), holdt 2. mars innledningen «Riving av 
Nylandsveien – gjenåpning av Akerselva» på heldagsseminar i regi av bystyrets samferdsels- 
og miljøutvalg, deltok 16. juni på plastrusken i Akerselva fra Nedre Foss, arrangerte guidete 
turer langs Akerselva 8. september (fra Sagene kirke) og 10. september (fra Maridalsoset) i 
Friluftslivets uke, og stod for den offisielle åpningen av kunstverket «Inmeridiem» av den 
columbiansk-norske kunstneren Pedro Gómez-Egaña på Deichman Bjørvika 22. september. 

MAV har egen nettside, www.akerselvasvenner.no, men bruker også facebook, 
twitter og instagram i informasjonsarbeidet og følger opp medlemmene med elektroniske 
nyhetsbrev. MAV har i 2021 opprettet både mediegruppe og arrangementskomite, med 
sikte på mer utadrettet virksomhet i 2022. 
 MAVs drift er i det alt vesentlige basert på medlemskontingent, gaver fra medlemmer 
og grasrotmidler fra Norsk Tipping. I 2021 hadde MAV kr 31 344 i inntekter og kr 13 085 i 
utgifter, dvs. et overskudd på kr 18 259. Egenkapitalen pr. 31.12.2021 var kr 116 021, herav 
kr 111 621 på bankkonto. MAV er registrert i Enhetsregisteret og Frivillighetsregisteret. 

http://www.akerselvasvenner.no/
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Sak 3. Regnskap 2021 

 

 
 
 Oslo, 7. mars 2022 

 

 

Noter til regnskapet 

Note 1 kontingent: 
antall 
medlemmer 

antall 
medlemmer 

kontingent 
inntekter 

 i 2021 i 2022 Regnskap 2021 
Personlig medlemskap 2021 betalt i 2020 2   
Personlig medlemskap 2021 betalt i 2021 175  17500 
Personlig medlemskap 2022 betalt i 2021  1 100 
Personlig nye medlemskap 2021 gjelder 2022  14  
Personlig medlemmer 177 15  
Borettslag, sameier og andre medlemmer 14  4200 
Antall medlemmer 191 15 21800 
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Note 2 Norsk Tipping: 
Utbetalt grasrotandel for tertial 3 i 2020 og tertial 1 og 2 i 2021. 
 
Note 3 Oslo Byes Vel og Oslo Velforbund: 
Beløpet dekker bare kontingent for Oslo Byes Vel. Kontingent for Oslo Velforbund for 2021 blir betalt 
i 2022. 
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Sak 4. Handlingsplan 2022 

 
 
MAVs formål er å arbeide for 

• å bevare og videreutvikle et variert, levende og naturlig miljø for 
mennesker, flora og fauna i Akerselva og området langs elva, samt 
stimulere folks interesse for Akerselva 

• å sikre elva og elvedalen som en blågrønn lunge med et bredt og 
sammenhengende parkbelte fra os til os, med gode turveier og gangstier 
både langs og på tvers av elva 

• at ny bebyggelse legges i god avstand fra elva, at byggehøydene holdes 
nede, at viktige utsyn og siktkorridorer ivaretas, og at kultur- og 
industriminnene i og langs elva sikres 

• å gjenåpne lukkede elvepartier og sidebekker  
 
MAV skal realisere formålet gjennom å  

• avgi høringssvar i alle plansaker som berører Akerselva miljøpark  
• formidle tydelige standpunkter i plansaker til opinionen for å påvirke 

utfallet i saker som påvirker Akerselva miljøpark vesentlig 
• sette søkelyset på muligheten for å gjenåpne nedre del av Akerselva og 

lage turvei forbi Bjølsenfossen 
• formidle kunnskap om det biologiske mangfoldet langs Akerselva og 

hvordan det kan beskyttes og utvikles 
• arrangere minst to medlemsmøter eller åpne møter i tillegg til årsmøtet  
• verve nye medlemmer slik at MAV har minst 200 enkeltpersoner og 17 

borettslag, sameier og andre som medlemmer ved utgangen av året  
• arrangere minst to guidete elvevandringer  
• delta i Oslo Elveforum (OE), Oslo og Omland Friluftsråd (OOF) og Oslo 

Velforbund (OVF)  
• videreutvikle og styrke kontakten med historielagene og brukerforeninger 

langs Akerselva 
• styrke kontakten og samarbeidet med bydelene  
• oppdatere organisasjonens webside, facebook- og instagram-kontoer og 

sende ut nyhetsbrev med relevant informasjon  
• aktivisere flere medlemmer i sosiale treff, undergrupper og aktuelle saker  
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Sak 5. Budsjett 2022 

 
 
        Regnskap         Budsjett         Regnskap          Budsjett
            2020    2021  2021              2022
            
Inntekter     

Medlemskontingent 13 600,00 22 000,00 21 800,00 23 600,001 

Gaver 3 200,00 2 000,00 2 450,00 1 500,00 

Grasrotandel Norsk Tipping 11 111,96 7 000,00 7 094,45 7 000,00 

Boksalg ,00 1 000,00 ,00 1 000,00 

Renteinntekter 21,76 ,00 ,00 350,00 

Sum inntekter 27 933,72 32 000,00 31 344,45 33 450,00 

     

Utgifter     

Web 971,68 1 000,00 969,29 1 000,00 

Nettannonser  400,00 1 492,00 3 000,00 

Oslo Byes Vel og Oslo Velforbund 950,00 950,00 550,00 1 350,00 

Refusjon utgifter leder 4 991,78 5 000,00 ,00 ,00 

Porto, konvolutter, etiketter 4 929,00 5 000,00 4 079,40 2 000,00 

Papir og blekkpatroner 1 479,80 2 000,00 3 123,40 4 000,00 

Leie av møtelokale ,00 3 000,00 1 200,00 6 000,00 

Innkjøp av bøker 1 375,00 ,00 ,00 ,00 

Bankkostnader 154,00 250,00 242,25 500,00 

Innovasjonstiltak for nytt liv i MAV    7 500,00 

Andre utgifter 1 184,39 2 400,00 1 428,90 6 000,002 

     

Sum utgifter 16 035,65 20 000,00 13 085,24 31 350,00 

     

Overskudd 11 898,07 12 000,00 18 259,21 2 100,00 
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Noter: 

1) Forventet kontingentinngang i 2022: 

    Antall medlemmer Kontingentsats  Kontingent 

Personlige medlemmer 2022  200          100   20 000 

Herav personlige medlemmer 
som har betalt kontingenten 
for 2022 allerede i 2021    15        - 100   - 1 500 

Borettslag, sameier og andre    17          300     5 100 

SUM           23 600 

 
2) Andre utgifter inkluderer kr 4 000 til OBV-skilt for Akerselva miljøpark (Oslo Byes Vels blå skilt). 

 
 

Sak 6. Valg av leder, styre, valgkomite                                                                              
og revisor 

 
 
Valgkomiteens innstilling 
 
Erik Østlyngen (ny leder) 

Kristine Sagabraaten (styremedlem) 

Kåre Ivar Gauksrud (styremedlem) 

Per Østvold (styremedlem) 

Are Eriksen (styremedlem) 

Runar Holen (nytt styremedlem) 

Kjersti Hovden (1. vara) 

Gard Espeland (2. vara) 

 
Det er ønskelig med flere i styret, både ordinære medlemmer og varamedlemmer 

 

Revisor: Klaus Bryn 

 

Valgkomite 2023: Kåre Ivar Gauksrud (ny), Kristine Sagabraaten og Kjersti Hovden  


