Lysakervassdragets venner
En invitasjon til debatt om premisser for den fremtidige forvaltning av Lysakervassdraget
Tidspunkt: onsdag 21. mars 2018, kl 2000; sted: Samfunnshuset Vest, ved Røa T-bane.
På sitt siste møte før sommeren 2017 vedtok bystyret i Oslo kommune Kommunedelplanen
(KDP) for Lysakervassdraget. Endelig fikk vassdraget og dets grønne kantsonebelte
beskyttelse mot utbygging. Bærum kommune vedtok sin del av KDP to år tidligere, men med
mindre streng beskyttelse av noen naturområder, noe Fylkesmannen ikke godtok. Den saken
får snart sin endelige avgjørelse i Klima- og miljødepartementet.
Nå er tiden inne for å planlegge fremtiden.
Oslos bystyre la flere merknader til sitt vedtak. Det er merknadene 5 og 6 som vi følger opp:
5) Bystyret ber byrådet gå i dialog med Bærum kommune for å finne en god modell for
helhetlig forvaltning som sikrer natur- og friluftsinteresser. Forvaltningsmodellen bør
etterstrebe å trekke lokale krefter og ideelle organisasjoner som er engasjert i
Lysakerelven med i planleggingen og gjennomføringen av skjøtsel på en hensiktsmessig
måte.
6) Bystyret ber byrådet redegjøre for hvordan skjøtsel, vern og tilgjengelighet for
allmenheten langs Lysakervassdraget skal løses. Dette følges opp gjennom et notat til
bystyret.
På onsdag 21. mars, ni måneder etter det oppmuntrende vedtak, inviterer
Lysakervassdragets venner, som var en sterk premissleverandør til utredningen av KDP, til et
debattmøte på Samfunnshuset Vest på Røa. Vi vil vise frem engasjementet som finnes for
Lysakervassdraget, og sette i gang arbeid blant aktuelle lokale krefter og
interesseorganisasjoner for å få frem våre ønsker for vassdragets fremtidige forvaltning.
LvV inviterer deres organisasjon til å delta i debatten om samarbeidsform som vi ønsker med
grunneierne, som hovedsakelig er kommunene. Noen aktuelle spørsmål for debatt er:
1) Bør det bygges opp en egen organisasjon for forvaltning og utvikling av friområdene langs
Lysakerelva? Hvis ikke, hvilken forvaltningsmodell passer til behovet?
2) Hvilke forvaltningsbehov er mest presserende?
LvV vil gjerne at organisasjoner sender en eller to representanter. Vi ønsker velkommen også
politikere fra alle partier fra Bærum kommune og begge Oslo bydeler, Ullern og Vestre Aker.
Debattmøtet begynner kl 20, med lett servering fra kl 1930. Debatten ledes av lederen i Oslo
Elveforum, Per Østvold. Vi setter pris på en SMS eller epost innen 19.3. hvis du vil delta.
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