NOTS Oslo – årsberetning for 2021
Corona og pandemi preget også 2021 med et noe lavere aktivitetsnivå enn i et
normalår og det som var lagt inn i handlingsplanen. Likevel ble det gjort mye
arbeid på flere fronter, som oversikten under viser.

Prosjekter:
•

•

•
•
•

I Høyspentprosjektet ledet av Stian Bergland, er det blitt jobbet iherdig
gjennom hele 2021. Prosjektet fikk avslag på søknad om spillemidler. Den
største utfordringen har imidlertid vært å få på plass en grunneieravtale med
Statkraft. Til tross for kraftig påtrykk fra vår side, har det ikke lyktes oss å få en
avklaring på dette. Stian Bergland fratrådte rollen som prosjektleder ved
årsskifte etter å ha gjort en formidabel innsats. Styret ønsker å takke Stian for
dette. Ny prosjektleder er ennå ikke på plass.
Pioneren: Stien ble besiktiget ved starten av sesongen. Gjennomgangen viste
at standarden generelt var bra, men at enkelte steder trengte vedlikehold. Det
mest akutte ble tatt hånd om, og det er laget en konkret plan for hva som skal
gjøres i 2022.
Maridalsrunden: NOTS har vært en støttespiller både praktisk og økonomisk. I
tillegg til å delta i byggingen av stien, tildelte NOTS Oslo prosjektet kr. 40 000 i
prosjektmidler, blant annet for skilting av stien.
Langsetløkka: Er blitt satt på hold i påvente av grunneieravtale.
Sykkelpark Oslo: Vi ser et økende behov for en sykkelpark i Oslo. I 2021 ble
det startet en prosess for å få til noe sånt. Her samarbeider vi med flere
sykkelklubber. Ambisjonen til NOTS Oslo er å være en pådriver og rådgiver,
og ikke som prosjekteier.

Vern og ferdselrettigheter:
•

Vi har hatt økt fokus på det foreliggende forslaget til nasjonalpark i Østmarka,
hvor NOTS Oslo leverte inn en høringsuttalelse i 2020. Det er nå ønskelig
med å koordinere videre innats med NOTS sentralt for å ha en klar og tydelig
røst inn mot myndigheter og andre. Nasjonalpark i Østmarka vil stå høyt på
agendaen i 2022.

Medlemsaktiviteter:
•
•

Alt av planlagte GTG-er, mekkekvelder og kursaktiviteter ble satt på vent på
grunn av pandemien. Det er et klart mål å gjøre noe med dette i 2022.
På tampen av året ble det gjennomført en kampanje for å få flere til å
engasjere seg både i styret, stibygging/vedlikehold og på andre aktuelle
områder. Kampanjen var vellykket og flere har meldt seg for å gjøre en

innsats. Disse vil bidra med nye tanker og økt kapasitet når vi nå går inn i en
ny sykkelsesong.
Økonomi
Økonomien er sunn, men regnskapet reflekterer corona-effekten i den forstand at det
er brukt mindre penger på prosjekter enn i budsjettet. Disse midlene vil bli overført til
aktiviteter i 2022.

Kort om 2022
I 2022 skal aktivitetsnivået økes i forhold til 2020 og 2021. Organisasjonen vil bli
styrket og flere vil engasjere seg i ulike prosjekter. Det er mye å ta tak i når det
gjelder ferdselrettigheter og med nye og pågående stiprosjekter. Dette reflekteres
også i handlingsplanen.
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Styremøter:
Vi gjennomførte 5 styremøter i 2022.

