BNF-posten for januar 2017
Bærum Naturfestival 2017 – Drømmeuke på Dælivann” (link)
Bærum Natur- og Friluftsråd (BNF) ønsker å arrangere en Naturfestival i Bærum. Den skal i år arrangeres i perioden
29.mai - 3.juni 2017. Intensjonen er at det skal arrangeres aktiviteter hver dag i denne perioden. Hensikten er å
skape oppmerksomhet mot bygdas vakre natur, og den glede et enkelt friluftsliv kan gi. Friluftsliv og natur gir en
betydelig helsegevinst både for fysisk og psykisk helse. I år ønsker vi å markere at Kolsås-Dælivann er det området
som ble kåret av Bærums innbyggere til kommunens flotteste friluftslivsområde. Vi vil invitere våre
medlemsforeninger og andre til å arrangere turer med foredrag innenfor tema blomster, fugler, dyreliv, fisk, historie,
kultur, geologi, naturvern, insekter, turliv m.m. Målet er å tilby forskjellige aktiviteter rettet mot barn, familier og
voksne. Her er det spennende saker på gang – så følg med på våre hjemmesider.
Ringeriksbanen - høring planprogram og oppstart av reguleringsplan (link)
BNF påpeker at alle forslag til tverrslag mm, som ble presentert i møtet 13. desember fra Bane NOR ligger innenfor
Markagrensen – med unntak av påhugget ved Reverud, Skoglund, Avtjerna og Skaret. Som del av disse
kommentarene vises det (også) til høringsuttalelse fra en av våre medlemsforeninger – Skui vel, som blir mye berørt
av planene for Ringeriksbanen gjennom Bærum. Vellet gir også konkrete innspill til reguleringsplanarbeidet ved å
foreslå og drøfte praktiske løsninger for tverrslag, som vil være aktuelle på strekningen Sandvika- Sollihøgda,
herunder både fysisk akseptable og uakseptable løsninger. Mer info fines på våre hjemmesider.
For øvrig har vi også på ulikt vis og i ulik grad vært engasjert i følgende aktiviteter og gjøremål:
 Planlegging av vårt internseminar på Nedre Gupu 10-11 februar
 Høring planprogram for områderegulering Franzefoss
 Kartlegging og verdsetting av friluftsområder i Bærum
 Årsmøtesaker, årsrapport og regnskap
 Turveiprosjektet
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