
Sak 1 – Godkjenning av innkalling og saksliste 

 

 

 

Årsmøte 12. mars 2020 
 

Til alle elvegrupper, rådgivere, kontakter og tillitsvalgte i Oslo Elveforum 

 

Oslo Elveforum avholder årsmøte torsdag 12. mars 2020 kl. 18:00 

Sted: Bånkall gård (låven), Trondheimsveien 640, 0964 OSLO 

 

Årsmøtet avholdes i låven på Bånkall gård (1 på kartet), en historisk Grorud-gård som 

har ligget her i hvert fall siden 1396. 

Før møtet blir det en befaring langs Tokerudbekken, fra grensen mot Nittedal til der 

bekken foreløpig ligger i rør nedenfor Rommen skole. Befaringen starter kl. 17.00 fra 

Tokerudbekken holdeplass (3 på kartet). Vidar Berget er guide. 

De som kjører bil, må ta av mot Franzefoss, og parkere på parkeringsplassen (2 på 

kartet). Ikke prøv avkjøring fra Trondheimsveien direkte til Bånkall (bildet over er 

gammelt). 

Kollektivtransport er buss 380, 390 elle 390E fra Oslo bussterminal (henholdsvis 16:20, 

16:30 og 16:35), eller T-bane til Vestli. Bane 5 går fra Jernbanetorget 16:17. Fra vestlige 

bydeler kan bane 4 fra Majorstua 16:06 være et alternativ. Fra Vestli T-bane (4 på kartet) 

er det ca. 500 meter å gå til Tokerudbekken. 



 

 

 

Program: 

 

17:00: Elvevandring med start på Tokerudbekken holdeplass. 

 

18:00: Enkel bevertning på Bånkall gård. 

 

18:15: Gjenåpning av Tokerudbekken. Innledning ved Tor Brostigen fra BYM. Han er 

prosjektleder for KVU for gjenåpning av Tokerudbekken. 

 

Se konseptvalgutredning for gjenåpning av Tokerudbekken  

 

18.45: Oslo Elveforums leder åpner årsmøtet. 

 

Forslag til saksliste: 

 

1. Konstituering 

A. Godkjenning av innkalling og saksliste. 

B. Valg av møteleder og sekretær. 

C. Valg av to personer til å underskrive årsmøteprotokollen. 

2. Årsberetning for 2019. 

3. Regnskap for 2019, herunder revisors rapport. 

4. Budsjett 2020.  

5. Valg. 

A. Valgkomiteen legger fram sin innstilling på leder, styremedlemmer og 

varamedlemmer. 

B. Valg av valgkomite.  

 

Samtlige medlemsgrupper oppfordres til å stille med minst to personer. Av hensyn til 

bevertningen ønskes påmelding til: post@osloelveforum.no  

 

 

 

Velkommen! 

 

https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/casedet.asp?mode=&caseno=201920727
mailto:post@osloelveforum.no

