Årsmelding 2017 – Alnaelvas venner
Skiltprosjektet
Det er blitt satt opp tre store informasjonsskilt langs
turveien.
Dette er blitt mulig gjennom et samarbeid mellom Oslo
Elveforum, Oslo kommune og Gjensidigestiftelsen.
Det er planer om to skilt til.
Maria Dehlis vei 40
I Maria Dehlis vei 40 var det planer om en gjenbruksstasjon der all trafikken til og
fra skulle krysse turvei D10.
I mai kjøpte Ragde Eiendom tomten, og de har avsluttet reguleringssaken.
Smalvollen
Statens vegvesen la i fjor planer om å legge ny E6
langs Alna på Smalvollen.
På et folkemøte på Tveita lovet representanter for
samtlige partier i Oslo at disse planene ikke skulle bli
noe av.
Fossumbekken
På Stovner ble det i 2011 vedtatt en ny regulering,
der Fossumdumpa skulle ble grønnstruktur, og det
var planer om vannspeil og gjenåpning av bekk. Nå
er det plutselig planer om en utbygging på 10000
kvm som en del av konkuransen «Reinventing
Cities»
Alnastien i Gamle Oslo
er blitt sperret – visstnok pga rasfare.
Det står at det er sperret ut 2017, men
foreløpig er ingenting gjort. Vi har
protestert overfor Bymiljøetaten.
Men en god nyhet: Restaurering av
den gamle fabrikken er nå i gang!
Østensjøbekken
Det planlegges nå T-bane linje under bakken mellom Brynseng og
Hellerud. Da må det meste av broer og veier i området endres, og
dette åpner en mulighet for gjenåpning av Østensjøbekken.
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Grorud stasjon
PBE og VAV har innkalt til
et tverretatlig møte for å
få til bl.a. gjenåpning av
Alna ved Grorud stasjon.
Tidligere tenkte man seg
åpning i eksisterende
undergang slik at møtet
med Tokerudbekken ble
flyttet. Takket være
arbeider på jernbanen er
det mulighet for å åpne
Alna i tilnærmet
opprinnelig lø.
Nedtapping av Breisjøen
Dammene i Breisjøen oppfyller ikke sikkerhetskravene. Kommunen har derfor
søkt NVE om å få redusere vannstanden med 6,5 meter i et års tid fra mai 2019
til mai 2020 for å erstatte disse. Dette vil påvirke bl.a. bestanden av edelkreps
og flytegro, men tiltak settes inn for å verne disse.

Utbygging i Arnljot Gellines vei
Nybygg er planlagt i nr. 1 og nr. 3. Bygget til venstre ser ut til
å komme omtrent som tegnet. Høyere, men lenger fra vannet
enn dagens. Bygget til høyre vil etter tilbakemeldinger fra
PBE antagelig bli lavere, og viktigst: Uten tilbygget mot elva.
Enebakkveien 69
Det går mot full gjenåpning av Kværnerfossen når
boligprosjektet i Enebakkveien 69 («Jøtultomta») blir
realisert.
Saken forberedes nå til offentlig ettersyn.
Lysvandring 2017
Lysvandringen ble
gjennomført med flere
deltagere enn noen gang
før.
Film
Alna er blitt filmet med drone fra fjorden og opp til Alunsjøen.
Selve filmen er ferdig, nå gjenstår redigering og kommentarer.

——————————————————————————————————
Postboks 6264 Etterstad
0603 OSLO

post@alnaelva.no
www.alnaelva.no

Konto:
0539.1129977

Tilknyttet Oslo Elveforum
www.osloelveforum.org

