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Hoffselvens venner -- Årsberetning for 2012
Styrets virksomhet
Foreningen har i løpet av året hatt 7 styremøter og en generalforsamling. Møtene holdes i Ullern
Frivillighetssentral ved Hoffsdammen.
Naturkart
Styret har besluttet å la utarbeide et naturkart for vårt vassdrag. Naturkartet utarbeides av
Naturvernforbundet Oslo og Akershus. Et naturkart er en publikasjon som i tekst og med mange bilder
viser en rekke av vassdragets kvaliteter, ulike severdigheter, dyre- og planteliv, kort historikk og andre
fenomener av naturfaglig og allmenn interesse.
Kostnadene, inklusive trykking, er beregnet til kr. 157.000. Ved bidrag fra Ullern bydel på kr 75.000,og tilsagn om bidrag fra andre offentlige og private velgjørere er prosjektet pr dags dato fullfinansiert.
Vannmiljø
Det er i januar 2013 avgitt høringsuttalelser/meningsytringer til Oslo Kommune v/Bymiljøetaten og
Ullern bydel om forhold som påvirker de vannmiljømessige forholdene i vassdraget og dets randsoner,
og hvilke tiltak vi forslår iverksatt.
Dugnader
• Styret har hatt interndugnad ved Dronningfossen, v/Grønseth Monument, Hoffsveien 29, der det er
ryddet for å bedre utsikten til fossen og lagt til rette for plassering av en hvilbenk, også med flott utsikt
til fossen.
• Styret har også hatt interndugnad med en betydelig oppgradering av turstien ved OPAK-bygget, de
siste 50 meterne opp mot kulverten nedenfor Engebrets vei.
Dronningfossen
I tillegg til dugnaden nevnt i forrige avsnitt, jobber vi fortsatt med ulike tiltak for å bedre adkomsten til
fossen og åpne utsikten mot denne. Vi vil også arbeide for å få opp anvisningsskilt, da det kan være
vanskelig å vite hvor fossen ligger. Videre vil vi få satt opp skilt som forteller om navnets opprinnelse.
Frivillighetsregisteret
Hoffselvens Venner er nå registrert med foretaksnummer i Foretaksregisterets seksjon for frivillige
organisasjoner.
Elvevandring
Styrets første elvevandring ble arrangert en grå og kald ettermiddag 31. mai, fra Smestaddammen til
Bestumkilen. Markedsføringen på forhånd besto av flyers i postkasser, på offentlige infotavler og
dessuten et flott oppslag i Ullern Avis Akersposten. Vandringen ble ledet av styret, med lokalhistoriker
Tom Sverre Vadholm som underveis kåserte om lokale forhold langs elveløpet. Til styrets store
overraskelse kom det nærmere 100 deltakere. Vi anser dette som svært vellykket.
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EUs TRUST-program
Hoffselven er del av et forskningsprogram i EU som heter TRUST (Transitions to the Urban Water
Services of Tomorrow). Oslo kommune har valgt vassdraget i EU-programmet for å utvikle
fremtidsrettede løsninger for håndtering av overflatevann. Dette er blitt stadig mer aktuelt og
problematisk. Problemene er komplekse, og henger sammen med at klimaet endres, det blir mer og
oftere nedbør, byen omgis av stadig flere harde flater, og med det reduseres naturlig drenering. Dette
forskes det altså på, og vi har deltatt på et par møter med Oslo kommune, Vann- og avløpsetaten,
som ”brukere”.
Styrets kontakt med omverden
I 2012 opprettet vi egen e-postadresse, og har gjennom den nå 96 venner av Hoffselven. Gruppen
Hoffselvens venner på Facebook har 43 medlemmer (ikke de samme, stort sett). I november sendte vi
ut det første nyhetsbrevet til vennene. Nettet brukes til dialog med vennene og til å spre informasjon
om vår virksomhet og forholdene omkring vassdraget. Julie M. Løddesøl drifter gruppene på gmail og
Facebook. Hoffselvens venner er en del av forumet for elvegruppene for alle Oslos ti elver i
byggesonen i byen, Oslo Elveforum. Her deltar vi jevnlig på møter, og hadde blant annet i november
to deltakere på OEs strategiseminar.
Turveinettet
Det er vår mål å få en sammenhengende turvei fra Bestumkilen til Smestaddammen. Det er flere
flaskehalser. I 2012/13 har vi jobbet for å få til en ny, og bedre trasé de siste 150 meterne nedenfor
Smestaddammen, samt å få åpnet en ny trasé på østsiden av elven syd for kulverten ved Engebrets vei.
Diverse prosjekter
- Det er avgitt høringsuttalelse om utbyggingsplaner for Hoffsveien 1B
- Trefelling i Hovfaret er påtalt
- Forholdene ved trikkesløyfen på Hoff er kommentert.
- Det er fortsatt jobbet med turveien vest for Hoffsdammen
- Forholdene ved turveiene langs Styggedalsbekken ved Dagaliveien og Kjærlighetsstien er
kommentert uten at resultatene kan spores
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