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Lysakervassdragets Venner
FÒÐNYTT – 40
Går det mot slutten?
Historien til Lysakervassdragets
venner er kort sammenlignet med
mange tilsvarende foreninger med
vern og frivillighet som kjennetegn.
I noe over 10 år har et synkende
antall medlemmer fått sitt
FÒÐNYTT kvartalsmessig. Noen få
har tatt kontakt med styret for å få
en sak formidlet til den aktuelle
kommunen.
Men vi er forblitt en kjøkkenbordsforening. Det var nok et bra
utgangspunkt, men har forblitt
nødvendig gitt medlemskapets størrelse på ca. 130 husstander og begrensning det setter på økonomi.
For å få aksept for å være en part i
forvaltningen av Lysakervassdraget kreves det mye mer. Ser man til
andre organisasjoner som har bestemmelse over “sitt” friareal, finner
vi bl.a. i Østensjøvannets venner (1200 medlemmer), Frognerparkens
venner (1800 medl.) og Maridalens venner (500 medl.). Disse får også
nok kommunal støtte til å kunne ha i det minste deltids daglig ledere.
Kommunal støtte er ikke noe mål i seg selv. Men god økonomi tillater
at administrative oppgaver kan overlates til profesjonelle. For å
komme på dette nivå uten støtte må LvVs medlemstall minst tredobles. Potensialet ligger i det store antall folk som benytter turveiene og
friområdene langs Lysakerelva. I dag er det bare en liten brøkdel av
disse som er LvV-medlemmer. Rekrutteringen har vært jevn, men
den veier ikke opp for de som flytter ut. Flere fremstøt har ikke gitt
utslag; utenom kriser er det bare nettverk som bygger organisasjoner.
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Innstilling av foreningens aktivitet
Vedtektene til Lysakervassdragets venner setter minimumskrav til fortsatt drift. Det holdes årsmøte hvor man legger frem
årsrapport og revidert regnskap for foregående år. Budsjettet
som det legges opp til i år, vil bare reflektere de få kostnadene til
årsmøtet o.l. I fjor brukte LvV heller ikke stort flere penger.
Når det ikke kreves inn kontingent for 2016 betyr det at foreningen blir nedlagt om ett år med mindre aktiviteten gjenopptas.
I tilfelle nedleggelse overføres foreningens aktiva til Oslo Elveforum.
For at foreningen skal leve videre kreves det:
1)

en medlemsmasse som er minst det dobbelte av dagens,

2)

en egen inntekt som er minst det firedobbelte av dagens,
uten å ty til kommunal støtte.

3)

en avtalt rolle i forvaltningen av både vassdraget og friområdet langs det.

Det er det siste punktet som går til kjernen i LvVs problemer.
LvVs tilbud om å bidra til samarbeid med kommunene møter en
etatskultur som motarbeider heller enn samarbeider. Særlig gjelder dette kommunenes skjøtsel av vassdragets friarealer med
bruk av innleide entreprenører. Disse er gjerne bestilt av overbelastede forvaltere som ikke formidler tilstrekkelig detaljer om
hvordan skjøtsel skal utføres. Verre blir det når forvaltere stadig
byttes ut og verken får lov eller anledning til å foreta befaringer.
Man kan selvfølgelig spørre seg om foreningen først må bygge
opp en tilstrekkelig medlemsmasse før den kan søke om en forvaltningsavtale. Det får vi nok se når Oslo kommunes Representantskap 16. mars tar opp til diskusjon et forslag fra Miljøparti
De Grønne om en forvaltningsnemnd for Lysakerelva. Forslaget
bygger på tankene som ble lagt frem i forrige Fodnytt, nr 39. Det
er kommet til Representantskapet via MDG i Vestre Aker.
Noe som kan gjøre det lettere å bygge opp medlemstall er adgang
til en lokal mediekanal. At Akersposten/Ullern Avis gjenoppstår
som nettavis (akersposten.no) med fokus på våre bydeler, er i
seg selv en positiv nyhet. Lysakervassdraget trenger jevnlig eksponering for å holde folks interesse for LvV oppe.
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Vassdragsforvaltning og lokal medvirkning
Onsdag 27. april arrangerer i Oslo Elveforum og Bærum Elveforum en heldagsseminar om dette temaet. Hensikten er å sette søkelyset på den frustrasjonen mange elvegrupper opplever fordi kommunene setter i gang prosjekter langs våre elver og bekker uten å konsultere lokale organisasjoner,
med det resultat at verdifulle midler til miljøtiltak brukes på anlegg som få
får glede av. Det mangler rett og slett en forvaltningsstrategi som lokale
folk kan støtte.
Seminarprogrammet inkluderer folk fra statlige og kommunale etater, og
fra frivillige grupper som viser til vellykket samarbeid med myndighetene.

Årsmøte 2016
Med tilbakemeldingen fra valgkomiteen i Lysakervassdragets venner om at
komiteen ikke har funnet noen til å ta over lederrollen eller til å gå inn i
de administrative oppgaver i styret, blir årsmøtet i år noe spesielt. Det er
vanskelig å invitere en gjest for å kåsere i en så usikker situasjon.
Derfor vil John Tibballs fortelle om hvordan forvaltningen organiseres for
to elver i andre deler av verden. Disse to elver er på størrelse med Lysakervassdraget, og elveforeningene får til flotte resultater i konstruktive samarbeid mellom venneforeningen og lokale myndigheter.
Møtet holdes i Samfunnshuset Vest, i hjørnesalen, og ikke i storsalen som
LvV har disponert tidligere. Tidspunkt: kl 19 onsdag 16. mars

Oppmåling av kulturminner
Flere turgåere stoppet og hilste på i fjor sommer da de så en trefot og en
teodolitt oppstilt langs turveien, enten nedenfor Røa idrettsbanen eller ved
Lysejordet. Resultatene av oppmålingen har gitt ca. tusen målepunkter relatert til fire fastpunkter innmålt med GPS av landmåler Rikard SelmerOlsen. Kvalitetskontroll viser at høydene er bestemt til en nøyaktiget på 23 cm og posisjonene til 7-10 cm. Det lages en enkel presentasjon til årsmøtet.
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Lysakervassdragets Venner
Barketomten
Eiksmarka Tennis Klubb og Bærum
kommune kom med et planforslag for
detaljregulering av Fossumveien 19
allerede før jul. Planen kan leses på
kommunens web, ID: 15/133827
Forslaget fremmes av idrettsavdeling i
kommunen mot råd fra natur– og friluftsavdelingen. En tennishall er foreslått reist 30 meter fra Lysakerelva,
noe som avskjærer turveien og hindrer fremtidig utbedring av elvebredden, som der er en bratt fyllingskant.
Bygget vil tvinge turgåere til å bruke
kjøreveien rundt tomtens ytre kant.
LvV har skrevet til kommunen og
bedt om at forslaget endres for å gi
plass til både egen turveitrasé og et
vegetasjonsbelte i samsvar med
Vannressursloven.

Fåbro
Mustad Eiendoms søknad om et tilbygg med kontorer og møterom knyttet til det 250 år gamle huset Fåbro er
avslått av Oslo kommune.
Dessverre er avslaget begrunnet i at
Mustad fra før har tillatelse til å bygge en barnehage på ”kjøkkentunet”
på østre siden av turveien mellom CC
Vest og gangbrua til Jar. Avslaget
presiserer at byggeavstanden til Lysakerelva på 10-15 meter kan godtas!
Dette må det tas tak i slik at det ikke
blir stående. En byggeavstand til elva
på 25 meter, som gjelder nord for
Adresse: Kvernveien 24A
0383 Oslo

e-post: fodnytt@lvv.no
internett: http://www.lvv.no

Fåbro, bør være retningsgivende. I de
få tilfeller hvor det har vært bygget innen 50 meter av Lysakerelva siden
den vannhjulets tidsepoke, har høydeforskjellen mellom elva og bygget
vært på flere titalls meter, slik at naturen langs elva ikke er blitt sjenert.

Lysaker metrostasjon
På møtet mellom Oslo Elveforum og
Ruter i desember ble det varslet en revidert utendørsplan for Lysaker. Den
har kommet. Planen går langt i å imøtekomme LvVs mange innvendinger.
Spesielt får elva bedre plass, med slakere bredder og med gang- og sykkelveien plassert lavt nede ved vannstrengen. Denne skal fungere som en
flomvei og bidrar til å holde evt. flomvann unna adgangshallene.
Fremdeles skulle LvV sett at selve banen ble anlagt lenger sør for å redusere inngrep i selve Lysakerelva. Undersøkelser av berggrunnen gjennomføres i neste stadium av prosjektet. Vi
får seg hvilke resultater dette bringer.

Ny strømkabel Jar-Lilleaker
Hafslund skal forsterke strømnettet
med en ny kabel fra transformatorstasjonen på Jar til Lilleaker. Under arbeidet våren og høsten 2017 blir
gangbrua på Jar og turveiene under
brua på Bærumsiden og de på Oslosiden som fører til brua, tidvis stengt.
LvV er bedt om å utarbeide en plan
for skilting av omveier for turgåere.
Planen skal bli klar til høsten. Skiltene lages av Hafslund.
org. nr.: NO 988 274 542
bankkontonr.: 6051 06 32292

