
Årsmelding 2021  

 
Miljøforeningen Akerselvas Venner (MAV) er en medlemsforening med 191 betalende 

medlemmer i 2021, derav 177 enkeltmedlemmer og 17 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 

samferdselsog 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 og 

twitter 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. 


