Oslo, 1. Desember 2015
Kjære Sigurd!
Vår alles ”hedersmann”!
Jeg vil på vegne av både Oslo Elveforum - og meg selv – få takk deg for
utrettelig innsats for elver og bekker i Oslo - og for den gode, samarbeidende
personen du er!
- For de som ikke vet det: Oslo Elveforum har på frivillig basis siden år
2000 arbeidet for ”Levende vassdrag fra marka til fjorden”-. Sigurd har
vært en drivende motor!
Her er mannen som har startet hver morgen med å lese kunngjøringer i avisen.
Og handlet det om et område som kunne berøre en elv eller bekk i Oslo, tok han
telefonen og ringte saksbehandler og meldte sine synspunkter både muntlig og
skriftlig. Sigurd, du har arbeidet intenst over tid for at Oslos vassdrag skal være
friske og rene, åpne og tilgjengelige for byens befolkning.
Du tok tidlig tak i ”blå liste” – du var med på å utarbeide kart som viste de
historiske elve- og bekkeløpene i Oslo. VAV og Bymiljøetaten bruker listen og
kartlaget spesielt i reguleringsplanarbeid bl.a. for å hindre nedbygging av
historiske trasseer der det er mulig, dette både for å ha potensiale for gjenåpning,
men også for å unngå flomskader. Historisk trase er jo erfaringsvis laveste punkt
i terrenget og der du kan påregne at det går vann i ekstremvær og da er det
fornuftig å unngå bygging der. – Dette skjønte du på et tidlig tidspunkt, Sigurd!
Du er en mester til å formulere setninger slik at budskp når frem. Mitt første
samarbeid med deg handlet om et hefte som vi laget og sendte alle klassestyrere
i Oslo-skolen – som du også var opptatt av. (Dette heftet deler jeg ut etterpå). På
side 3 gjengis Sigurds klare læringsmål for arbeidet med elver og bekker: LÆR
DEG MER…osv.
I 2007 fikk Sigurd Tønsberg svært fortjent Oslos Bymiljøpris, der juryen
uttalte:
- Sigurd Tønsberg har gjennom årene gjort en stor frivillig innsats for Oslo
Elveforum og for å sikre og gjenopprette Oslo bys vassdrag og grønne
bekke- og elvemiljøer, samt å gjøre deres verdier kjent for befolkningen.
…... Mange av Oslo Elveforums utredninger og høringssvar bærer preg av
Sigurds sakkyndige hånd. Du har vært utrettelig i arbeidet med å
utarbeide og spre informasjon om bærekraftig blå-grønn bypolitikk.
Det er en glede at vi sammen med Marienlys Vel får lov til å ære deg med en
benk som står i ditt nærmiljø med utsikt over deler av byen der du vet at det
renner 300 km med elver og bekker! Stor takk til deg, kjære Sigurd for
enestående innsats!

