
Besteforeldrenes Klimaaksjon - Trondheim 

Årsmelding 2019 

Dette året har følgende vært aktive i plangruppa:  

Elisabeth Finne, Nina Weidemann, Ola Dimmen, Hans Kristian Solbu (sekretær), Idar Støwer, 

Astrid Sandvik (koordinator og kasserer), Helle Voss Pütz, Barbro Lindeberg, Anne Britt Spachmo.  

Nina er også medlem av landsstyret hvor hun har ansvaret for lokallagssamlinga. Ola er ansvarlig for BKAs 

Facebook-side og medlem i planleggingsgruppa for Arendalsuka.  

 

Medlemmer i BKA Trondheim i 2019.  

 

Otto Martens, veteran og frontfigur i BKA, døde 29.12.2019. Tross sine 92 år og sykdom var han aktiv og 

kreativ til det siste. Så sent som i november sendte han en e-post til Næringslivets nettverk som han avslutter 

med følgende:  

Jeg erkjenner imidlertid at kunnskap, tanker og ord ikke i seg selv utløser konkret handling. Uansett hvor 

emminent konseptforslaget mitt  måtte være, er det bare en tanke. For å innfluere på konkrete beslutninger i 

politisk praksis, må saken fremmes av engasjerte personer med en viss autoritet , i nettverk. 

Otto vil alltid være en stor inspirasjon for oss alle i vårt videre arbeid. 

 

Medlemstallet 31.12.18 var 158 og 31.12. 19 var vi 221, en økning på 63.  

 

Samarbeidspartnere siste år har vært 

- BKA har tatt initiativ og samarbeidet med flere organisasjoner i Klimavalgalliansen. Vi har avholdt  

møter som resulterte i en gjennomarbeidet folder med informasjon, råd og ideer til bl.a. politikere 

både fylkeskommunalt og kommunalt foran valget. 

-  Natur og Ungdom og klimastreikene - BKA ar deltatt i markeringene og også vært vakter.  

- LoVeSe – vi har deltatt på vardebrenning og støtter kampen for oljefritt LoVeSe. 

- Framtiden i våre hender – BKA har deltatt i debattmøte. 

- Klimafestivalen –  BKA hadde egen stand med aktiviteter for barna. Rangleorkesteret sang. 

- Bakkefestivalen - Vi ble intervjuet på lokalradio og deltok i debatt. 

- Lysmarkering for §112 i anledning klimasøksmålet. 

Aktiviteter i Trondheim / Trøndelag 

- Rangleorkester på Nordre: en kjerne på ca. 10 personer er med og synger og deler ut løpesedler og 

vervebrosjyrer mm. Vi prøver å legge disse aktivitetene til lørdager det er Bondens marked da det er 

mye folk i byen. 

- 1. mai toget 

- Klimakafe på To Tårn. 

- Vervekampanje med stand på kjøpesenter. 

- Medlemmer av BKA har vært på flere møter og samlinger. Vi har markert oss med den nye 

plakatvestene, delt ut løpesedler og deltatt i debatter: Frokostmøter (Klimastiftelsen i Bergen), 

faglige informasjonsmøter på NTNU (NTVA), «Klimatoppmøte» (Adresseavisen), debattmøte på 

DIGS (FIVH) og politiske frokostmøter på Litteraturhuset med sentrale politikere.  

- Medlemsmøter. Plangruppa har hatt en god del møter der alle medlemmer er velkommen til å delta.  

Vi er heldige som kan benytte Batteriet bak Vår Frue vederlagsfritt (Kirkens bymisjon). Disse 

møtene avholdes etter behov – ca en gang pr måned – formål: diskusjon og planlegging av 

aktiviteter. 

- Vi hadde avslutning på Rønningen før sommeren. 

- Helle Voss Pütz har skrive omtale av BKA i Srindheim menighetsblad.  



- Otto Martens har arbeidet videre med Jernbanekampanjen, men i tillegg utarbeidet et 

"Konseptforslag for overgang fra karbon- til hydrogenalderen". (5 sider) Sendt til Skift 

Næringslivets klimanettverk og 24 ledere i næringsliv, forskning og politikk. 

- Otto Martens og Idar Støwer har vært engasjert mot ny E6 nord, en 4-felts motorvei dimensjonert for 

110 km/t. Begge har skrevet innlegg i Adresseavisen om dette. 

- Det har tidligere vist seg at det er vanskelig å trekke folk til offentlige møter så vi har ikke avholdt 

slike møter i 2019. 

 

 

Aktiviteter andre steder med vår deltakelse 

- Broen til fremtiden – flere fra Trondheim deltok både på Broen og i klimastreik same dag. 

- BKAs årlige lokallagssamling med alle lokallag (Nina Weidemann organiserer og er ansvarlig for 

samlinga). 

- Oslo-gruppens demonstrasjon på Eidsvollsplass 1. fredag i måneden. 

- Arendalsuka i august, (3 fra Trondheim deltok)  

- Årsmøte for BKA i Oslo. 

- «Klimadugnad» i høst foran Stortinget, der Ola leda allsang med den «klimatilpassa» musevisa.  

Aktiviteter initiert fra BKA sentralt 

- Vi har fortsatt arbeidet med å sende ut informasjon til politiske partier som en del av BKA-

kampanjen Klimavalg 2019. 

 

Trondheim 24.02.2020  Ola Dimmen  

Leiar for plangruppa i Besteforeldrenes Klimaaksjon, Trondheim. 

 

Årsmeldinga er godkjend av årsmøtet. 


