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Hoffselvens venner   -    Årsberetning  2013 

 
 
Styrets virksomhet 
Foreningen har i løpet av året holdt 7 møter og to generalforsamlinger.   
Møtene holdes i Ullern Frivilligsentral, Hoffsveien 25. 
 
Naturkart 
Et naturkart er en beskrivelse av områdets kvaliteter, med angivelse av severdigheter, dyre- og 
planteliv og rettledning for besøkende som ønsker å ta seg fram langs elva. Vi har bestilt slikt kart hos 
Naturvernforbundet Oslo og Akershus (NOA). Kartet skal benyttes til å gjøre området kjent blant unge 
og gamle, og er bl.a. i undervisningen på skoler og i barnehager. 
Kartet er ferdig finansiert, men er dessverre blitt forsinket fordi Naturvernforbundet i Oslo og 
Akershus, som lager kartet for oss, har hatt andre presserende oppgaver.  Vi regner nå med at kartet 
skal bli ferdig tidlig på nyåret. 
 
Vannmiljø 
Arbeidet med TRUST programmet (Transitions to the Urban Water Services of Tomorrow) og  
EUs rammedirektiv for vann – Vannforskriften fortsetter. 
Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune kom i november med en Hovedplan avløp og vannmiljø 2013 
– 2030.  Av interesse for oss er at Hoffselven oppstrøms Holmendammen er høyt prioritert når det 
gjelder å forbedre overvannshåndteringen. 
 
Dugnader 
Styret har invitert til 2 dugnader i årets løp: 
• Rydding av tomten vis a vis Dronningfossen, Hoffsveien 29.  Her hadde diverse skrot lagret 
seg opp i mange år.  Vann- og avløpsetaten hjalp oss med å kjøre vekk flere lass etter vårdugnaden. 
• Karenslyst båtopplag har vist stor imøtekommenhet ved å tillate oss å rydde en sommersti langs 
elvens østside fra Kyststien og opp til gang- sykkelveien langs E18.  Vi laget «første byggetrinn» ved å 
anlegge stien i skråningen ned fra gangveien allerede i høst. 
 
Elvevandring 
Vår annen elvevandring gikk torsdag 30. mai fra Smestaddammen mot Makrellbekken og nedover 
langs denne til Dronningfossen.  Derfra langs elven forbi Skøyen stasjon og helt ut til Bestumkilen.  
Denne gang sto styrets medlemmer selv for orientering langs ruten.  Også denne gang var det 
overraskende mange deltagere, ca. 75 personer var med på turen. 
 
Tursti 
Vi har i årets løp hatt befaring med representanter for Bymiljøetaten og Oslo og Omland Frilufts-råds 
turveiutvalg og har nå sett oss ut en midlertidig trasé for en tursti fra Bestumkilen til Smestad. 
En mer permanent løsning vil kreve kommunalt oppkjøp av grunn, noe som antagelig ligger noen år 
frem i tid.  Også den midlertidige sti vil det ta noe tid å få merket da vi skal ha tillatelse fra et antall 
grunneiere. 
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Høringsuttalelser 
I året som gikk avga vi høringsuttalelser vedrørende 

• Holmenkollen tennisklubbs planer nedenfor Midtstuen. 
• Hoffsveien 17 med planer om utkjøring i Hovfaret 17. 

 
Skøyenutbyggingen 
I forbindelse med planene om tunnelbane til Fornebu lages det også interessante planer for Skøyen 
sentrum. I det videre arbeidet med disse planene, har Hoffselvens venner bedt om at det legges inn 
tydeligere føringer om grøntbeltet og turveien i tråd med Byøkologisk program, Plan- og 
bygningsetatens forslag til Grøntplan, og Oslo Elveforums anbefalinger. Det innebærer bl.a. at turvei 
A5 opparbeides med universell utforming, at de grønne kantsonene ikke blir smalere enn 20 meter på 
begge sider av elven og at det etableres en aktsomhetssone på 100 meters bredde..   
 
Skoleadopsjon 
Smestad skole har adoptert vassdraget på hele strekningen fra Ring 3 til Bestumkilen. 
Elever, lærere og foreldre ved Smestad skole lover å verne vassdraget vårt ved 

• å oppleve og bli kjent med natur- og kulturverdiene 
• å ta hensyn til planter, dyr og kulturminner 

• å melde fra om ulovlig forurensning og holde vann og elvekanter fri for søppel. 
Barna  fra 3. klassetrinn var med på egen ryddedugnad langs elveskråningene på begge sider nedenfor 
Dronningfossen.    
 
Kontakt med omverdenen 
Vårt styremedlem Julie M. Løddesøl holder fortsatt styr på Gruppen Hoffselvens venner på Facebook  
og sender ut nyhetsbrev til de av våre venner som har oppgitt epostadressen sin. 
 
Tillitsvalgte 
Per Henrik Bache var den første leder av Hoffselv-gruppen under Oslo Elveforum like etter 
årtusenskiftet.  Når han nå velger å trekke seg ut av dette arbeidet, vil vi takke ham hjertelig, ikke 
minst for hans viktige arbeide for Oslo Elveforum sentralt.   
Odd Solvang har vært vår leder i de fire år som er gått siden revitaliseringen av Hoffselvens venner. 
Han har ledet arbeidet på en utmerket måte, og har en stor del av æren for at vi nå er et forum man 
regner med.  På generalforsamlingen i november tok han ikke gjenvalg til styret.  Vi takker ham for 
utmerket ledelse av styret og ønsker ham lykke til i det videre frivilligarbeidet i Ullern bydel. 
Ester Marie Lier trakk seg også fra styret i samme generalforsamling.  Vi takker henne og 
Frivilligsentralen for å ha huset styremøtene i disse årene og håper at gjestfriheten vil fortsette. 
Arne Helgerud har vært styremedlem hos oss i de siste fire år.  Han var en stillferdig mann, som 
likevel fikk tingene gjort.  Hans siste oppdrag for oss var å få ryddet trikkesløyfen på Skøyen for 
parkerte biler i fjor vår.  Når han nå er gått bort, vil vi savne hans milde vesen og hans store 
lokalkunnskap i bydelen. 
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Etter generalforsamlingen i november i fjor ser styret nå slik ut:  
• Hans Fr. Horn, leder 
• Eivind Bødtker  
• Egil Baanrud 
• Nils Gunnerød 
• Julie M. Løddesøl 
• Sigurd Tønsberg 
 
Julie M. Løddesøl er vår representant i styringsgruppen for Oslo Elveforum. 
I referansegruppen for Bekkelagsbassenget vannområde deltar vårt fiskekyndige styremedlem Egil 
Baanrud. 
I Oslo og Omland Friluftsråds Turveiutvalg er vi representert ved Knut A. Edin og Hans Fr. Horn. 
 
Økonomi 
Regnskapet viser en egenkapital på 81 574 kr, av dette er 22 566 kr mottatt til prosjekter som ennå 
ikke er igangsatt og det gjenstår å betale 20 000 kr for Naturkartet. 
 
Skøyen 27. februar 2014 
Hans Fr. Horn 
 
 
 


