
Velkommen til årsmøte i Miljøforeningen Akerselvas Venner mandag 20. mars kl 18.30 – 20.30 i 
arrangementsrommet Deichman Torshov, Sandakersenteret, Sandakerveien 59. Trikk 11, 12 og 18 
stopper utenfor Sandaker senter.

DAGSORDEN: 
1. Konstituering av møtet
valg av møteleder og referent med to protokollvitner, godkjenning av innkalling og dagsorden

 

2. Styrets årsmelding 2022
Vedlegg 1 - Styrets årsmelding for kalenderåret 2022
Forslag til vedtak: Styrets årsmelding tas til etterretning.

3. Utvidelse av formål i MAV’s vedtekter
Vedlegg 2 – To ulike forslag til nytt formål i vedtektene. 
Utvidelsene er understreket i kursiv.
Vedtektsendring krever 2/3 flertall.

4. MAV’s handlingsplan 2023
Vedlegg 3 - Forslag til MAV’s handlingsplan 2023
Forslag til vedtak: MAV’s handlingsplan 2023 vedtas.

5. Regnskap 2022 og budsjett 2023
Vedlegg 4 - Regnskap 2022 signert av styret med revisorberetning
Vedlegg 5 - Budsjett
Forslag til vedtak:  Regnskap for MAV 2022 godkjennes.
Forslag til vedtak:  Budsjett for MAV 2023 godkjennes.

6. Valg av styreleder, styre, revisor 2023 og valgkomite 2024
Vedlegg 6 - Valgkomiteens innstilling og styrets innstilling til valgkomite 2024
Det er ønskelig å supplere styret og valgkomiteen utover innstillingene.

Etter årsmøtet pause og foredraget
«Smakebiter fra industrien som fantes i nederste del av Akerselva»
ved konservatorene Tone Rasch og Ingebjørg Eidhammer fra Norsk Teknisk Museum. 

Lager med huder til remproduksjon, 
Den Norske Remfabrik, Chr. Kroghs gate 2,
Oslo omkring 1900
Foto: Wilh. Scheel & Co / Norsk Teknisk Museum



Vedlegg 1
Styrets årsmelding for kalenderåret 2022

Miljøforeningen Akerselvas Venner (MAV) er en medlemsforening med 285 medlemmer 
31/12-2022, derav 268 personlige medlemmer (fram med 91 fra 177 1/1-2022) og 17 
borettslag, sameier o.a. (fram fra 14). 18 personlige medlemmer i 2021 fornyet ikke i 2022. 
Framgangen i antall personlige medlemmer kan knyttes til verving på utadrettete aktiviteter, 
blant bekjente og gjennom salg av kalendere.

MAVs årsmøte ble avholdt 31. mars 2022 med 28 deltagere. Etter årsmøtet og konstituering 
fikk styret denne sammensetningen: Erik Østlyngen (leder), Kristine Sagabraaten 
(nestleder), Are Eriksen (styremedlem), Kåre Ivar Gauksrud (styremedlem), Per Østvold 
(styremedlem), Runar Holen (nytt styremedlem, kasserer), Aslak Malmåsen (nytt 
styremedlem), Anette Juliussen (nytt styremedlem, sekretær), Kjersti Hovden (1. vara) og 
Gard Espeland (2. vara). Klaus Bryn ble oppnevnt som revisor på årsmøtet. Anette Juliussen 
gikk ut av styret høsten 2022 av personlige grunner. Det er avholdt 8 styremøter i 2022.

Handlingsplanen (i kursiv) har blitt fulgt opp med følgende resultater:

 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:  
Bystyret har i 2022 vedtatt to detaljreguleringsplaner langs Akerselva. For 
Sandakerveien 78, der Rema ligger i dag, ble byggehøyden for en del av bygget langs 
grøntdraget redusert fra sju til fem etasjer. MAV mente at bygget legges for nært 
grøntdraget, men ble ikke hørt. For Redskapsfabrikken "Fiskars" i Nydalsveien 32B 
ble Avantors forslag om tre høye boligtårn avvist og bygningskroppen videreføres i 
tråd med Byantikvarens ønske og MAVs tre tidligere uttalelser. I 2022 har MAV gitt 
ni uttalelser om fire reguleringsplaner, en byggesak og en konsesjons- og byggesak. 
Mest arbeid har vært lagt i Nye Galleri Oslo i Schweigaards gate 10 og Den tysk-
norske skolen på Myren nedenfor Bentsebrua. Reguleringsplanen for Den tysk-
norske skolen ble vedtatt i 2023 med bygging innenfor 20 meters "byggefritt belte" 
med henvisning til eksisterende bygg og tidligere ubenyttet regulering.

 Sette søkelyset på muligheten for å gjenåpne nedre del av Akerselva og lage turvei 
forbi Bjølsenfossen: 
Deltatt i løpende arbeid knyttet til åpning av Akerselva mellom Vaterlands bru og 
sporområdet Oslo S, herunder innledet om temaet «Tar vi rett medisin for å få åpnet 
Akerselva?» på byutviklingsutvalgets heldagsseminar 4. mai om byutvikling langs 
nedre del av Akerselva. Vurdert konklusjonen fra Bymiljøetatens (BYMs) vurdering 
av mulighetsstudien for åpning av Bjølsenfossen og forbereder videre arbeid med 
dette. I tillegg har styret fulgt opp muligheten for å synliggjøre grunnmuren til 
papirtørken til Bentse Brug i forbindelse med etablering av «Bentse Park» mellom 
nye Bentsebrua skole og elva med gangvei langs Akerselva. Restene antas å være fra 
Norges første papirfabrikk etablert på slutten av 1600-tallet.

 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: Holdt møte om laksefiske 27/9 og om biologisk mangfold utsatt til 19/1-
2023. Holdt to foredrag for pensjonistforeninger.



 Arrangere minst to guidete elvevandringer: 
Gjennomført seks åpne annonserte vandringer, inkludert to om biologisk mangfold 
og ett i samarbeid med Akerselva Padleklubb, og fem lukkete som oppdrag.

 Oppdatere organisasjonens webside, Facebook- og Instagram-kontoer og sende ut 
nyhetsbrev med relevant informasjon:
Webside og facebooksidene for MAV og «Akerselva» med hhv. 2000 og 3100 følgere 
har blitt oppdatert. Publisert merknadsbrev på MAVs webside og MAVs 
Facebookside. Sendt arrangementsoversikt til medlemmene i september.

 Verve nye medlemmer slik at MAV har minst 200 enkeltpersoner og 17 borettslag, 
sameier og andre som medlemmer ved utgangen av året.  Aktivisere flere medlemmer 
i sosiale treff, undergrupper og aktuelle saker: Verving er overoppfylt. Styret fikk 
trykket en kalender for 2023 i opplag 250 med fotografier fra Akerselva-området. 
Kalenderen ble brukt i en vervekampanje rundt jul. Delt ut én gratis kalender til 
medlemmer eller nye medlemmer som ønsket den og ellers videresolgt gjennom 
medlemmer og fem kafeer og butikker. Etablert kontakt med flere som fotograferer 
langs Akerselva og opprettet en lukket Facebookgruppe «Akerselvas fotografer» med 
17 gruppemedlemmer.

 Videreutvikle og styrke kontakten med historielagene og brukerforeninger langs 
Akerselva. Styrke kontakten og samarbeidet med bydelene:
Flere styremedlemmer er medlem i de ulike historielagene, men ingen 
samarbeidsprosjekter eller kontaktmøter er gjennomført. Det er opprettet et 
samarbeidsorgan for Akerselva mellom de fire bydelene rundt Akerselva og de 
kommunale etatene. Vi følger med på deres arbeid.

 Delta i Oslo Elveforum (OE), Oslo og Omland Friluftsråd (OOF) og Oslo Velforbund 
(OVF): Utført.

Oversikt over foreningens gjennomførte utendørs aktiviteter:

3/4 guidet tur med 20 deltagere
10/5 guidet tur med 10 deltagere i regnvær
6/6 guidet tur for Ila menighet med 25 deltagere
14/6 elverydding med 6 deltagere fra MAV
16/6 tur om biologisk mangfold med 14 personer
25/8 guiding for Møller gruppen med 30 deltagere
3/9 guiding for Framfylkingen med 11 deltagere
6/9 tur om biologisk mangfold i Friluftslivets uke med 15 deltagere
11/9 seniortur i Friluftslivets uke med 31 deltagere
23/10 bedriftshistorisk vandring i Nydalen med 35 deltagere i regnvær
29/10 fototur med 3 deltagere
30/10 guiding av bevegelseshemmet gruppe for Turistforeningen med 7 deltagere

MAVs drift er i det alt vesentlige basert på medlemskontingent, grasrotmidler fra Norsk 
Tipping og gaver. I 2022 hadde MAV kr 52 196.32 i inntekter og kr 23 230.53 i utgifter, dvs. 
et overskudd på kr 28 965.79. Egenkapitalen pr. 1.1.2023 var kr 142 787.34, herav kr 140 
587.34 på bankkonto i DnB. MAV er registrert i Enhetsregisteret og Frivillighetsregisteret. 



Vedlegg 2 revidert 17/3-2023
Forslag til nytt formål i vedtektene. 
Utvidelsene er understreket i kursiv. Forslag A er levert inn av styret. Forslag B levert inn av Terje 
Martinsen. Forslaget er ikke behandlet av styret.

Forslag A:
1. Formål

Miljøforeningen Akerselvas Venner (MAV) skal 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.

MAV skal arbeide for å sikre elva og elvedalen som en blågrønn lunge med et bredt og 
sammenhengende park- og naturbelte fra os til os, med gode turveier og gangstier både langs og på 
tvers av elva, samt stimulere til b  ærekraftig og balansert bruk av område  t  .

MAV skal arbeide for 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.

MAV skal arbeide for å gjenåpne lukkede elvepartier og sidebekker.

Forslag B:
1. Formål

Miljøforeningen Akerselvas Venner (MAV) skal arbeide for å bevare, tilbakef  øre   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.

MAV skal arbeide for å sikre elva og elvedalen som en blågrønn lunge med et bredt og 
sammenhengende park- og naturbelte fra os til os, med gode turveier og gangstier både langs og på 
tvers av elva, samt stimulere til b  ærekraftig og balansert bruk av område  t  .

MAV skal arbeide for 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.

MAV skal arbeide for å gjenåpne lukkede elvepartier og sidebekker.



Vedlegg 3
Forslag til MAV’s handlingsplan 2023

MAV skal realisere formålet gjennom å 
 Avgi høringssvar i plan- og byggesaker som påvirker Akerselva miljøpark. Bygge 

opinion for å påvirke utfallet i saker som har vesentlig betydning for Akerselva 
miljøpark. 

 Arbeide for å gjenåpne nedre del av Akerselva, lage turvei forbi Bjølsenfossen 
og styrke vernet av Akerselva miljøpark.

 Formidle kunnskap om det biologiske mangfoldet og naturverdier langs og i 
Akerselva og hvordan disse bør beskyttes og utvikles.

 Jevnlig oppdatere organisasjonens webside, Facebook- og Instagram-kontoer 
og sende ut nyhetsbrev med relevant informasjon.

 Verve nye medlemmer slik at MAV har minst 350 enkeltpersoner og 20 
sammenslutninger og virksomheter som medlemmer ved utgangen av året. 
Gjøre tiltak for i større grad å verve yngre medlemmer. Aktivisere flere 
medlemmer i aktiviteter, undergrupper og aktuelle saker.

 Utprøve nye tiltak og andre samarbeidspartnere for å styrke formålet og nå 
videre ut.

 Arrangere minst to åpne møter i tillegg til årsmøtet. 
 Arrangere minst fire åpne guidete elvevandringer.  
 Videreutvikle og styrke kontakten med historielagene, brukerforeninger, 

bydelene, bedrifter, kultur- og utdanningsinstitusjoner langs Akerselva.
 Delta i Oslo Elveforum (OE) og Oslo og Omland Friluftsråd (OOF).



Vedlegg 4







Vedlegg 5 Budsjett



Vedlegg 6

Valgkomiteens innstilling til til nytt styre 2023

Styreleder: Erik Østlyngen, Sagene
Styremedlem: Are Eriksen, Grünerløkka
Styremedlem: Kåre Ivar Gauksrud, Gamle Oslo
Styremedlem: Runar Holen, Sagene
Styremedlem: Aslak Rendbæk Malmåsen, Bjerke
Styremedlem: Per Østvold, Grünerløkka
Nytt styremedlem: Erik Gulbrandsen (pensjonert fra privat virksomhet), Sagene
Nytt styremedlem: Trygve Utheim Riis (pensjonert fra offentlig virksomhet), Sagene

Ny 1. Vara: Bjørg Valvik (pensjonert kulturarbeider), Sagene
Ny 2. Vara: Olav Fossbakken (pensjonert lektor), Sagene
3. Vara: Gard Espeland, Sagene
4. Vara: åpen

Ny revisor: Kristine Sagabraaten, Sagene

13% av medlemmene bor i Nordre Aker og vi mangler representasjon i styret derfra, i 
tillegg har vi en åpenbar skjev kjønns- og aldersfordeling.

Valgkomiteen mener et såpass stort styre er ønskelig fordi flere av de nåværende 
styremedlemmene ønsker å redusere sine aktiviteter for MAV noe, samtidig som det er 
viktig å beholde viktig kompetanse i styret for å sikre god kunnskaps- og 
erfaringsoverføring. Valgkomiteen mener de foreslåtte nye styremedlemmene vil tilføre 
kapasitet, ulike ideer, kunnskap og viktige ferdigheter til styret for kommende 
årsmøteperiode. 

Valgkomiteen oppfordrer i tillegg medlemmer på årsmøtet med noe ledig kapasitet til å 
melde sitt kandidatur til nytt styre eller foreslå arbeidsgrupper de kan være interessert å 
delta i for det nye styret. Vi opplever at innsats i Miljøforeningen Akerselvas Venner er 
svært lærerikt og givende og kan tilpasses egne ønsker og forutsetninger.

Styret konstituerer seg selv mht. til fordeling av oppgaver utover ledervervet. 

Går ut av styret: Kristine Sagabraaten, Sagene
Gått ut av styret i perioden: Anette Juliussen, Sagene
Går av som 1. vara: Kjersti Hovden, Sagene

Styrets forslag til ny valgkomite:
Kjersti Hovden, Sagene
Kåre Ivar Gauksrud, Gamle Oslo
Åpen plass


