Årsmelding
2008
Oslo vil være en bærekraftig by
og en blågrønn hovedstad

Skoler og andre ”lokale eiere”
adopterer elvestrekninger ved å:

Oslofolk er medeiere av livlige
vassdrag, grønne kantsoner langs
elver og bekker og grønne friområder
og parker.

- Oppleve og bli kjent med natur– og
kulturverdiene

Oslo Elveforum innbyr dem til å ta
ansvar i ”lokalt eierskap” for bekk og
elv med omland.

- Melde fra om ulovlig forurensning og
holde vann og strandkanter fri for søppel.

-Ta hensyn til planter, dyr og kulturminner

Elvevandring

Skøyen skole får
adopsjonsbrev!

Vannmåling og bunndyrjakt!
I 2008 har 30 skoler gjort seg kjent med og adoptert sin del av et vassdrag og bruker det til uteskole i mange fag. De undersøker
biologisk mangfold i flora og fauna, måler vannkvalitet, rydder og holder oppsyn med det blågrønne miljøet. Skolene får adopsjonsbrev
signert av Oslos ordfører, rektor og Oslo Elveforum.
Jarfossen i Lysakerelva

Alna ved Hølaløkka

Alna i Svartdalen

I Oslos kommuneplan og
byøkologiske program er
det vedtatt at Oslos elver
skal renses og rørlagte
strekninger åpnes der det
er mulig.
Gjenåpning kan gjerne
være en del av et
byreparasjons- program,
og inngår i store
byutviklingsprosjekter i
flere områder i byen.
Oslo Elveforum deltar
aktivt med innspill og
uttalelser til kommunale
etater og private utbyggere.

Barkebåtbekken ved
Hovinbekken på Årvoll

Oslo Elveforum er et aktivt samarbeidsnettverk av frivillige krefter som vil synliggjøre og rehabilitere Oslovassdragene mellom marka og
fjorden i samarbeid med Oslo kommune.
Postadresse: Rosendalsveien 8B, 1166 Oslo
www.osloelveforum.org

Leder Ida Fossum Tønnessen med medarbeidere i
Oslo Elveforum.
Fra venstre Tor Holtan-Hartwig, Trine Johnsen, Leif-Dan
Birkemoe, Karsten Sølve Nilsen og Sigurd Tønsberg.

Grunnlegger av Oslo Elveforum, Tor
Holtan-Hartwig har i 2008 overlatt
ledervervet til Ida Fossum Tønnessen, men

Her sees leder av Østensjøvannets Venner
Amund Kveim sammen med Leif-Dan
Birkemoe ved Østensjøvannet i
jubileumsåret. Karsten Sølve Nilsen er gått
over i rådgivergruppe og står sammen med
Alnaelvas Venner. Isdammen v Hovinbekken
er kjøpt av kommunen til stor glede! Oslo
Elveforums Høstmøte ble holdt ved Fåbru.
Nederst: Alna ved Hølaløkka: Her gir et
gjenskapt vannmiljø en opplevelsesverdi!
Vil du vite mer om oss og om Oslovassdragene,
les mer på hjemmesiden vår:

www.osloelveforum.org

