
Fra: Siavash Mobasheri mobasheri.siavash@gmail.com
Emne: Re: Angående et mulig møte på hytta i Maridalen etter arbeiderlederen Martin Tranmæl – Martinhytta
Dato: 22. februar 2021 kl. 09:01

Til: Tor Øystein Olsen maridalensvenner@mobilpost.no
Kopi: vegard Ulvang vegard@ulvang.no Aslak Sira Myhre aslak.sira.myhre@gmail.com Vegard T. Foseide

vegard.t.foseide@gmail.com

Hei!

Denne meldingen gikk meg hus forbi i en ganske stressende uke. Bystyregruppa vår har en streng smittevernlinje når det gjelder
fysiske møter, men vi møter dere gjerne digitalt for å snakke sammen. Jeg skal ha vinterferie fra og med onsdag, men jeg har
anledning til å møte dere i morgen 23. feb. Jeg foreslår enten 11.30-12.15 eller 13.00-13.45.  

Hvis dere ikke har mulighet til å møtes i morgen så er vi nødt til å finne en dag i uke 10. Uke 9 går til å forberede og delta på
landsmøte i Rødt. 

fre. 19. feb. 2021 kl. 00:51 skrev Tor Øystein Olsen <maridalensvenner@mobilpost.no>:
Hei Siavash Mobasheri

Jeg sendte deg på onsdag følgende sms:
"Hei Siavash. Dette er Tor Øystein Olsen, leder i Maridalens Venner. Tusen takk for alle de flotte uttalelsene i Dagsavisen og
Nordre Aker budstikke vedrørende bøndene i Maridalen. Torsdag 4. februar hadde jeg, Vegard Ulvang og professor Rune
Halvorsen fra Naturhistorisk museum møte på Teams med Sunniva Holmås Eidsvoll, Andreas Halse og Sirin Stav, pga. alle
medieoppslagene i etterkant av kuttet på 600 000 til Maridalens Venner som følge av budsjettvedtaket i bystyret. Vegard
Ulvang og jeg har lyst å invitere deg til hytta etter arbeiderlederen Martin Tranmæl innerst i Maridalen, for bl.a. å prate om
forvaltningen av Maridalen, kanskje også sammen med Aslak Sira Myhre. Er dette interessant?"

Jeg videresender også svaret jeg sendte Nordre Aker budstikke angående kommentar fra Rødt om årsak til deres kutt av
støtten til Maridalens Venner (se nedenfor).

Før møtet med gruppelederne i Ap, SV og MDG i bystyret, sendte jeg bl.a. følgende informasjon:

Jeg vedlegger også de to årbøkene som er under utarbeidelse, og som viser hva vi bruker tiden på nå. Se vedlegg. Oversikt
over årbøkene siden 1972 finner dere her:

https://www.maridalensvenner.no/arboeker.15237.no.html

Den mest høyaktuelle saken nå er forvaltningen av det lille småbruket Hagaløkka/Hagastua, og søknad om å få anlagt en helt
nødvendig gårdsvei fram til plassen. Dette er vist gjennom denne artikkelen på nettsidene:

https://www.maridalensvenner.no/manglende-samsvar-mellom-den-statlige-vedtatte-forvaltningsplanen-fra-16-januar-2002-og-
miljoemyndighetenes-forvaltning-av-maridalen-i-2021.6363623-15236.html

Denne saken illustrerer på mange måter Maridalens Venners historie siden 1970, og viser også Maridalens historie siden
rivningsplanene for over 50 år siden, og hva det innebærer i dag å forvalte Maridalen landskapsvernområde etter at Maridalen
ble formelt vernet i 2001.

Oversikt over forvaltningsplanen for Maridalen landskapsvernområde fins
her: https://www.maridalensvenner.no/forvaltningsplanen.25783.no.html

Maridalens Venner ble stiftet i 1970 for å hindre at dalens gårder skulle bli revet. På 80- og 90-tallet var det arbeidet for vern av
Maridalen og kampen mot golfbaneanlegg som fikk mest oppmerksomhet. Maridalens Venner var med på å forhindre en
kommunal rivningsplan og bidro til at det isteden ble utarbeidet en statlig verneplan. I dag jobber foreningen for å
oppnå formålet med vernet av dalen, det å ta vare på et historisk jord- og skogbrukslandskap, og en
viktig industrihistorie. Man kan si at Maridalens Venner har utviklet seg fra å bekjempe en rivningsplan på 70-tallet, via å få
utarbeidet en verneplan på 90-tallet, til i dag å jobbe for å oppnå formålet med verneplanen gjennom å utarbeide
konkrete handlingsplaner.

En oversikt over alle årsmeldingene siden 1973, viser utviklingen beskrevet i avsnittet ovenfor, fra rivningsplanen på 70-tallet
via å få utarbeidet en statlig verneplan på 80- og 90-tallet, til i dag å få realisert innholdet i verneplanen. Disse årsmeldingene
finner dere her:

https://www.maridalensvenner.no/arsmelding.17329.no.html

Tor Øystein Olsen
Leder Maridalens Venner
Konvallveien 67, 2742 Grua
Konto: 0530 58 56349
Org.nr.: 983 633 609
www.maridalensvenner.no
maridalensvenner@mobilpost.no
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maridalensvenner@mobilpost.no
Tlf.: 90 68 41 45

Videresendt melding:

Fra: Tor Øystein Olsen <maridalensvenner@mobilpost.no>
Emne: Re:
Dato: 18. februar 2021 kl. 23:23:57 CET
Til: Kristin Tufte Haga <kristin.haga@nab.no>
Kopi: vegard Ulvang <vegard@ulvang.no>, Rune Halvorsen <rune.halvorsen@nhm.uio.no>,
ola.elvestuen@stortinget.no, Jon Ivar Bakke <toribakk@online.no>, Per Skorge <per.skorge@skog.no>, Otto
Ullevålseter <reiott@online.no>, Thor Furuholmen <tf@vidsjaa.no>

Så er det reprise på de samme argumentene som Rune Halvorsen, Vegard Ulvang og Ola Elvestuen så fint har tilbakevist i
Nordre Aker budstikke.

Ta det siste først. Ikke avholdt årsmøte i 2020 ("… heller ikke avholdt årsmøter"). Et merkelig argument. Årsmøteinnkalling
med årbok for 2020, ble sendt ut til 630 medlemmer 28. februar 2020, i god tid før årsmøtet skulle avholdes 25. mars 2020.
Så ble Norge stengt ned 12. mars. Hvordan vi da skulle fått avholdt et ordinært årsmøte i 2020, ja, det aner ikke jeg, da vi
har verken mobilnumre eller e-postadresser til alle våre medlemmer. Vanligvis er det svært godt oppmøte på våre årsmøter,
over 50 pleier å møte opp hvert eneste år, og i 2019 møtte over 60 medlemmer.

Dette var programmet for det tiltenkte årsmøtet 2020:

https://www.maridalensvenner.no/arkiv-2020.528911.no.html

Dette er årboka som ble sendt ut til medlemmene 28. februar, med årsmøteinnkalling:

https://www.maridalensvenner.no/arbok-maridalens-venner-2020.6287293-15237.html

Derfor ble det ikke avholdt årsmøte for Maridalens Venner i 2020, så eneste formelle vedtak er da valgkomiteens innstilling.

https://www.maridalensvenner.no/arsmoetereferat.76685.no.html

Det er en stor utfordring å få avholdt årsmøte også i år innen mars 2021, se vedtektene. Vi er i år i ferd med å fullføre to
årbøker: Krutt, kuler og personekvivalenter. Historien om Skar kruttverk og Skar leir. Skar i fortid, nåtid og framtid. Av Stein
Erik Kirkebøen og Tillegg til Årsskrift 2017: Historiske ferdselsveier fra Oslo gjennom Nordmarka til Hakadal og Hadeland.
Utgitt 2021. Av Ståle Pinslie.

Det er vel nasjonale råd fra myndighetene som avgjør når det blir mulig å samle over 50 mennesker i Maridalen velhus? Jeg
ser at flere organisasjoner håper det lar seg gjøre i juni. Da får vi også fatte formelle vedtak vedrørende godkjenning av
regnskap og årsmelding 2019.

Som sagt har Rune Halvorsen, Vegard Ulvang og Ola Elvestuen prøvd å tilbakevise argumentene om manglende aktivitet i
Nordre Aker budstikke:

https://nab.no/nyheter/helt-for-javlig/19.22821

https://nab.no/nyheter/elvestuen-og-ulvang-tar-maridalens-venner-i-forsvar/19.22648

https://nab.no/nyheter/hvorfor-vil-mdg-at-maridalen-gror-igjen/19.22609

Og selvfølgelig er det riktig at jeg hever lønn, styret vedtok at brutto grunnlønn for leder, med utgangspunkt i støtten fra Oslo
kommune, i 2019 var på 519 300, og i 2020 534 876. I tillegg kommer selvfølgelig arbeidsgiveravgift, lovpålagt
innskuddspensjon (laveste sats) og yrkesskadeforsikring, og at Hadeland regnskap tar seg av alt det formelle rundt
skattevesen og passer på at vi følger alt det kompliserte regelverket rundt skatt, moms og arbeidsgiveravgift og fakturaer.

Det er også tatt ut lønn for arbeid på Slåttemyra – med egen fakturert støtte fra Statsforvalteren – da dette er oppgaver
utenfor Maridalen.

Er det sånn Rødt kommer fram til 640 000 når det gjelder lønnsutbetaling? Jeg ser også at Rødt i bystyret opererer med de
samme tallene som Rødt gjorde i bydelsmøtet i Nordre Aker bydel:

Petter Færevaag, Rødt:
"Ja, jeg bare sier, at det er mye rart med Maridalens Venner. 640 000 til lederen, 55 000 til mobil og internett, bare 100 000 til
skjøtselstiltak, har jeg fått opplyst fra Byrådet. Så, jeg syns de skal tenke seg litt om, og gjøre som Aase-Marie sier her, og så
får de søke de pengene fra frivillighetsmidler, eller fra kommunen. Og så får de ordne litt opp i organisasjonen, og ta litt grep,
og så får de komme tilbake. Jeg støtter ikke forslaget fra Venstre."

Regnskapene ligger åpent tilgjengelig her: https://www.maridalensvenner.no/regnskap-og-budsjett.39085.no.html

Regnskapet for 2020 er ferdig revidert, og fra og med 2020 ble det også pålegg om bruk av statsautorisert revisor, og dette
kommer da som ekstra kostnad for regnskapet 2021.

Mobiltelefon og internett er på 33 697 i 2019, og 31 227 i 2020. Når Rødt skriver 55 000, tar de da med utgifter til å drifte
nettsidene (16 649 i 2019 og 12 027 i 2020)?

I 2019 fikk vi omsider publisert det digitale kartet over Maridalen landskapsvernområde, med hundrevis av klikkbare punkter
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I 2019 fikk vi omsider publisert det digitale kartet over Maridalen landskapsvernområde, med hundrevis av klikkbare punkter
og polygoner.

https://www.maridalensvenner.no/digitalisert-kart-over-maridalen.6192194-15925.html

Kan Rødt forklare meg hvordan noen kunne gjort dette billigere enn hva vi fikk utrettet, og hvilken andre institusjoner i Oslo
som har utarbeidet noe lignende for Maridalen?

Ferdig revidert regnskap, av statsautorisert revisor, Hverven revisjon, ligger nå her (jeg ser at de elektroniske signaturene,
Signant, fra styremedlemmene ikke vises på
nettsidene): https://www.maridalensvenner.no/getfile.php/4816373.611.kmpblnsk7i7wzk/Regnskap+fra+010120+til+311220+
Signert.pdf

Som Ulvang, Halvorsen og Elvestuen har forklart i ovenstående artikler, så er lønn til meg ikke primært for å sitte på kontor
for å administrere, da jeg om vår, sommer og høst er ute i felt hver eneste dag, såfremt været tillater det. Da er det fysisk
arbeid i form av rydding og slått av historiske slåttemarker, organisering av dugnadsarbeid og kulturarrangement, men også
studier, forskning og utarbeiding av artikler på nettsidene.

Under budsjettdebatten i bystyret 9. desember, uttalte Sunniva Holmås Eidsvoll, SV:
"Ja, ordfører. Viss representanten Dørum hadde gått inn på nettsidene til Maridalens Venner, så kan han se, at de blant
annet, ikke har levert noen årsrapport for fjoråret. De har fått støtte, men de har ikke rapportert på hva de har hatt av
aktiviteter. Og jeg har også notert meg når jeg har lest igjennom nettsidene deres, at siste nyhetssak, som de har oppdatert
noe om arbeidet sitt, er fra 2017. Jeg er sikker på at Maridalens Venner er en veldig fin forening som kanskje også i
fremtiden fortjener støtte, men vi må kunne stille noen krav fra kommunens sin side og fra flertallspartiene, for at man skal
motta støtte. Så, vi kutter ut støtten nå i år, det står jeg fullt inne for, og så ønsker jeg Maridalens Venner lykke til i arbeidet
videre, og håper at de kanskje kan ta opp aktiviteten litt, og få støtte igjen ved senere anledninger. Takk."

Under et møte på Teams 4. februar mellom gruppelederne i bystyret for Arbeiderpartiet, SV og MDG, henholdsvis Andreas
Halse, Sunniva Holmås Eidsvoll og Sirin Stav, uttalte Sunniva Holmås Eidsvoll at det var henne som hadde informert Rødt
forut for budsjettforliket med Rødt, at Maridalens Venner ikke hadde levert årsrapport for 2020, enda det ble sendt inn til
Bymiljøetaten 2. mars 2020, og at alle regnskap og årsmeldinger ligger ute på nettsidene siden 1980 og 1973. Kommentaren
fra henne kom da jeg nevnte at Senterpartiets Bjørg Sandkjær fortalte meg på telefon at Rødt hadde svart henne på en sms
at årsaken til at Rødt hadde kuttet ytterligere, var manglende innsendt årsrapport. Er det vanlig praksis i politikken at
gruppeledere feilinformerer andre partier før et budsjettforlik? Jeg syns det hadde vært på sin plass at Sunniva Holmås
Eidsvoll på møtet 4. februar hadde beklaget på det sterkeste at hun hadde feilinformert Rødt om dette.

Ellers vil jeg takke leder i Rødt Oslo, Siavash Mobasheri, for de flotte uttalelsene i Nordre Aker budstikke og i Dagsavisen,
med full støtte til bøndene i Maridalen.

https://nab.no/nyheter/nok-er-nok-i-maridalen/19.23242

https://www.dagsavisen.no/oslo/krever-rask-behandling-for-bondene-i-maridalen-det-er-helt-pa-sin-plass-at-de-far-
forutsigbarhet-1.1833153

Med utgangspunkt i disse flotte uttalelsene, så framstår det merkelig at bystyreflertallet da har kuttet støtten til Maridalens
Venner på kr 600 000, da vi i over 50 år har jobbet med følgende: Maridalens Venner ble stiftet i 1970 for å hindre at dalens
gårder skulle bli revet. På 80- og 90-tallet var det arbeidet for vern av Maridalen og kampen mot golfbaneanlegg som fikk
mest oppmerksomhet. Maridalens Venner var med på å forhindre en kommunal rivningsplan og bidro til at det isteden ble
utarbeidet en statlig verneplan. I dag jobber foreningen for å oppnå formålet med vernet av dalen, det å ta vare på et
historisk jord- og skogbrukslandskap, og en viktig industrihistorie. Man kan si at Maridalens Venner har utviklet seg fra
å bekjempe en rivningsplan på 70-tallet, via å få utarbeidet en verneplan på 90-tallet, til i dag å jobbe for å oppnå formålet
med verneplanen gjennom å utarbeide konkrete handlingsplaner.

Tor Øystein Olsen
Leder Maridalens Venner
Konvallveien 67, 2742 Grua
Konto: 0530 58 56349
Org.nr.: 983 633 609
www.maridalensvenner.no
maridalensvenner@mobilpost.no
Tlf.: 90 68 41 45

18. feb. 2021 kl. 20:12 skrev Kristin Tufte Haga <kristin.haga@nab.no>:

hei - var i kontakt med Rødt om hvordan de resonnerte seg frem til å stemme for det kuttet som ble gjort, de skriver: 

"Hvis	man	også	ser	gjennom	hvordan	midlene	er	brukt-	og	planlagt	brukt,	så	er	det
altså	640	000	som	går	=l	lønn	for	leder	+	55	000	=l	mobiltelefon	og	interneB/	IT	i
året.	Det	er	bare	liB	i	overkant	av	100	000	som	har	gåB	=l	skjøtsels=ltak,	og	det	er
heller	ikke	avholdt	årsmøter	osv."

Kan	du	svare	meg	på	en	mail:	

Hva	er	det	som	er	rik6g	her	og	hva	er	ikke	rik6g?
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Hva	er	det	som	er	rik6g	her	og	hva	er	ikke	rik6g?

-- 
Med vennlig hilsen

Kristin Tufte Haga
journalist
Nordre Aker Budstikke - nab.no

kristin.haga@nab.no
91 70 18 17

-- 
Mvh
Siavash Mobasheri
Leder av Rødt Oslo / Bystyrerepresentant 
Mobil: 47 84 82 69
E-post Oslo bystyre: siavash.mobasheri@oslobystyre.no
www.rødt.no/oslo
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