Nytt fra

ØSTMARK A

Medlemsblad for Østmarkas Venner 41. årgang Nr. 1/2007

Årsmøte 27. mars
Vern av Oslomarka
Stengsler fjernet
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Romeriksporten

Lederen har ordet:

Av Steinar Saghaug
I går feiret vi 10-årsdagen til et av våre fire viktige natur- og friluftsområdene. Vi fikk
barnebarn – Stian. Søndag 2. februar 1997 erfare at vi måtte slåss for hver eneste liter
ble han født, samtidig som jeg befant meg vann som sluttet å lekke. Det var også viktig
ved Nordre Puttjern. Jeg oppdaget der at for oss å stå fast på at ingen utbygger – offentisflata lå ca. 1,5 meter under normal vann- lig eller privat – kunne få lov til å ta seg til
stand. For å gjøre en lang historie kort: jeg rette og valse over befolkning og natur på
meldte fra om dette og fikk bekreftet at NSB denne måten uten at det fikk konsekvenser.
Gardermobanen AS «ikke utelukket at det Hvis vi ikke sa ifra denne gangen, ville det
var en sammenheng mellom de pågående lett kunne skje at andre lokalsamfunn senere
tunnelarbeidene og senkningen av vannstan- ble ofret for den såkalte «utviklingen»
den» Det trolske tjernet, som i mange år
hadde vært et yndet mål for fisketurer med Miljøskandalen Romeriksporten ble viet stor
våre to håpefulle, Kai og Jan, var rett og slett oppmerksomhet i de knappe tre årene det
«punktert«!
sto på som verst. Hvem kunne tenke seg at
idyllen Nordre Puttjern skulle framstå som
Grunnvannsmagasinene langs hele tunnelen et tørrlagt bombekrater i aviser, radio og TV
fra bebyggelsen på Hellerud, under nordre over hele landet. Ja, ikke bare nasjonalt – jeg
del av Østmarka og til Ellingsrud ble punk- hadde også med meg journalister fra sventert pga. elendig planlegging og et tut-og- ske aviser, Sveriges Radio og Television, BBC,
kjør-utbyggingsprosjekt uten tetting, bare tyske aviser og tysk TV og flere andre utenfor å overholde en fastsatt åpningsdato for landske media til Puttjern i Østmarka!
Gardermobanen. Nordre Puttjern var det
første symptomet på at det – i bokstavelig Jeg er glad for den drahjelpen media ga oss
forstand – hadde skjedd noe grunnleggende og lokalbefolkningen i kampen mot alle de
galt med Marka vår. Vannet lekket i mer enn som lett kunne blitt overmakta for oss.
bøtter og spann ned i tunnelen; utpå høsten
samme år lekket det 2,8 mill. liter hvert døgn Det gikk altfor lang tid før NSB Gardermobare fra Lutvann.
banen og myndighetene tok våre advarsler
og krav på alvor. Hadde de gjort det med en
Sammen med andre friluftsorganisasjoner gang, ville deler av miljøskandalen vært avverstilte Østmarkas Venner seg fra dag én i spis- get og pengesluket kraftig redusert. Det
sen for en krevende kamp for å redde disse eneste unntaket jeg vil framheve er Norges
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vassdrags- og energidirektorat (NVE). Fra
det tidspunktet de kom på banen ble de en
viktig aktør i arbeidet for å gjenopprette
vannbalansen i Østmarka, ved at de stilte
klare krav til utbyggeren mht. omfanget av
lekkasjene.
Det er umulig i en kort leder å belyse alle
sider ved denne saken. Det foreligger flere
rapporter fra undersøkelseskommisjoner,
offentlige utredninger og det er skrevet flere
bøker om saken. Les og lær!
Til sist måtte vi gi opp våre krav om god nok
tetting langs alle sonene av tunnelen. I stedet
for å oppfylle tettekravet i «Puttjern-sonen»,
bestemte Regjeringen at det skulle monteres
et vanninnfiltrasjonsanlegg i tunnelen, som
«til evig tid» pumper vann for å holde grunn-

vannstrykket oppe og Puttjern kunstig i live.
Jeg håper ikke at man glemmer å bevilge
penger til dette helt nødvendige formålet
eller at naturen selv slår seg vrang og stopper dette kunstige åndedrettet! Heldigvis ser
det ut til at Lutvann – dronningen blant
Markas vann – er sikret et «evig» liv.
Vi vant den store og viktigste kampen for
kommende generasjoner og sikret vår felles
eiendom og herlighet: Østmarka! Områdene rundt Puttjerna er forandret etter skadene på naturen, men det viktigste er at det
er vann i tjerna – og at isen nå ligger der den
skal ligge. Jeg var innom i dag og sjekket
tilstanden … for sikkerhet skyld. Kanskje
det blir en fisketur en gang med barnebarna
til Nordre Puttjern – det hadde vært gøy!

Kai og Jan prøver fiskelykken ved Nordre Puttjern i 1978.
Foto: Steinar Saghaug.
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Midlertidig vern av Oslomarka
Helga Gunnarsdottir

Til Østmarkas Venners store glede kunngjorde miljøvernminister Helen Bjørnøy
den 16. januar at hun vil innføre midlertidig vern av Oslomarka i forbindelse med
arbeidet med å lage en egen lov for varig vern av Marka.

Monica og Bongo støtter Bjørnøys vern av
Østmarka!
Foto: Steinar Saghaug.

– Det er nødvendig for å hindre ytterligere
press på markagrensa mens lovarbeidet pågår.
Et slikt vern vil sikre Oslomarka mot utbygging, sier Bjørnøy.
Den midlertidige markagrensa skal vedtas gjennom rikspolitiske bestemmelser etter
plan- og bygningsloven. Utkast til slike
bestemmelser vil bli sendt på høring før de
kan vedtas. Den midlertidige grensa vil bli
fastsatt med utgangspunkt i de kommuneplaner som nå gjelder for området. Det tas



sikte på at det midlertidige vernet vil bli
gjort gjeldende fra sommeren 2007.
Regjeringen vedtok i juni 2006 at det skal
utarbeides en egen lov for varig vern av
Oslomarka, som bl.a. vil gi hjemmel for å
fastsette en endelig markagrense. Den endelige markagrensa, som kan komme til å avvike
noe fra den midlertidige grensa, vil bli fastsatt i dialog med berørte kommuner.
– Hovedutfordringen i Oslomarka er å
sikre grensene i et langsiktig perspektiv og
å unngå utbygging som vil redusere dagens
tilgjengelige markaområde. Den nye loven
skal sikre naturmiljøet og almennhetens
behov for og adgang til friluftsliv i Marka,
noe som bestemmelsene i dag ikke ivaretar
godt nok, sier Bjørnøy.
Den 30. januar sendte miljøvernministeren ut nok en pressemelding, denne gang
på bakgrunn av et brev til kommunene som
grenser til Oslomarka, hvor hun ber om at
det ikke vedtas nye arealplaner eller gis dispensasjoner før det midlertidige vernet er
på plass.
– Grunnen er at slike vedtak vil kunne
bidra til ytterligere nedbygging av viktige
friluftsområder og gjøre arbeidet med både
de rikspolitiske bestemmelsene og markaloven vanskeligere, sier Bjørnøy.
ØV forutsetter at det midlertidig vernet
også omfatter forbud mot Oslo kommunes
planlagte veiutbygging i Østmarka.

Østmarkas Venner er en frivillig organisasjon som arbeider for å bevare Østmarka som natur- og
friluftsområde for dagens og kommende generasjoner. Vårt arbeid ledes av et aktivt styre som selv tar hånd om
høringsuttalelser, medlemsarrangementer og kontakt med politiske og forvaltningsmessige organer og media.

Østmarkas Venner søker

Deltidssekretær
Da vår sekretær gjennom 2 ½ år har bedt om avløsning, trenger vi snarest mulig hennes
e tterfølger.
Sentrale arbeidsoppgaver vil være følgende:
Lage innkalling til styremøter (utarbeide sakskart).
Skrive referat fra styre- og årsmøter.
Hente, fordele og arkivere post.
Ha ansvaret for at vårt medlemsregister er oppdatert.
Koordinere arbeidet med årsmeldinger.
Besørge korrespondanse på vegne av styret.
Avhengig av kvalifikasjoner og interesser kan også arbeid med enklere høringsuttalelser bli
tillagt jobben. Arbeidsmengden per år er anslått til ca. 2 månedsverk. Da Østmarkas
Venner ikke har egne kontorlokaler, forutsettes det at den som ansettes selv besørger en
kontorplass. Sekretæren vil disponere en bærbar PC som eies av foreningen.
Vi søker en person som:
Er systematisk, pålitelig og lett å samarbeide med
Har god skriftlig framstillingsevne
Har interesse for foreningens arbeid med å bevare Østmarka
Behersker bruk av moderne dataverktøy, inkl. tekstbehandling og regneark
Det er en fordel om du har høyere utdanning, men erfaring fra naturvernarbeid og/eller sterk
interesse for Østmarka og foreningens arbeidsoppgaver kan være vel så viktig. Vi mener
jobben både kan passe for en som er nyutdannet og ønsker erfaring med administrativt
arbeid, og for en som har avsluttet eller holde på å trappe ned sin yrkeskarriere.
Vi tilbyr:
Lønn etter avtale
Selvstendige arbeidsoppgaver
Fleksibel arbeidstid
Nærmere informasjon om stillingen fås hos:
Styreleder Steinar Saghaug, mobil 91 37 22 42 eller e-post steinar@ostmarkasvenner.no
Styremedlem Helga Gunnarsdóttir, mobil 95 99 23 49 eller e-post helga@ostmarkasvenner.no
Søknadsfrist er 31. mars 2007.
Søknaden med CV sendes elektronisk til en av kontaktpersonene.



Østmarkas Venner 40 år
– Jubileumsbilder

Sjikanøse stengsler på Børter fjernet
Av Helga Gunnarsdóttir
Østmarkas Venner har anmodet Enebakk kommune om å kreve sjikanøse stengsler i utmark,
som hindrer lovlig ferdsel i Østmarka, fjernet. Hvis grunneier ikke etterkommer pålegget, ber
foreningen kommunen sørge for at stengslene fjernes på hans bekostning, om nødvendig med
politiets hjelp. Eier av Børter gård har nå kommet kommunen i forkjøpet og fjernet grindene.
Østmarkas Venner har i et brev til ordfører
Tore Tidemann i Enebakk anmodet kommunen om å bruke mulighetene i friluftsloven for
å få fjernet sjikanøse stengsler på Børter gård.
Bakgrunnen for saken er at ØV gjennom flere
år har mottatt klager fra medlemmer og andre
brukere av Østmarka på gjerder og store porter som er oppført i utmark på eiendommen
Børter i Enebakk. Gjerdene og portene er i
hovedsak oppført i to områder: i Fudalen og
ved Furubråten på veien langs Børtervann.
Begge steder er disse satt opp for å hindre ferdsel etter turstier/veier og skiløyper som også
er gamle ferdselsårer.
Så vidt vi har erfart hevder grunneieren at
inngjerdingen er nødvendig fordi området brukes som beiteområde for husdyr. Til det er å
bemerke at gjerdene ikke er av den typen som
brukes for å beskytte husdyr på beite. Etter
vårt syn er gjerdene helt åpenbart sjikanøse og

På tur langs Flyktningeruta ble våre medlemmer
møtt av denne låste porten ved Fudalen.
Foto: Johan Ellingsen



til utilbørlig fortrengsel for allmennhetens ferdsel i utmark. Saken er ekstra alvorlig fordi dette
skjer i Østmarka, som er en del av Oslomarka
og et av landets aller viktigste friluftsområder.
Vi mener at allmennheten har en ferdselsrett
her og vil ha det stadfestet av Enebakk kommune igjennom en uttalelse om saken. Det vil
si at kommunen må vurdere om området er
innmark eller utmark og om stengslene er sjikanøse.
Hvis behandlingen konkluderer med at
stengslene er til utilbørlig fortrengsel for allmennhetens ferdsel i utmark, anmoder Østmarkas Venner Enebakk kommune om å be
grunneieren på Børter gård om snarest å fjerne
de sjikanøse stengslene som hindrer ferdsel og
dermed utøvelse av friluftsliv i Østmarka. Hvis
ikke grunneieren etterkommer kommunens
anmodning, ber vi kommunen sørge for at
stengslene fjernes på hans bekostning, om nødvendig med politiets hjelp.
Ordfører Tore Tidemann uttaler til Romerikes Blad at han ». synes det kan være greit å
få en rettslig avgjørelse på den årelange konflikten». Han sier videre at han ikke er i tvil
om at det blir rettssak dersom kommunen
bestemmer seg for å kreve stengslene fjernet.
«Men nå vil jeg først legge henvendelsen fra
Østmarkas Venner fram til politisk behandling
i kommunen».
Like før bladet gikk i trykken fikk vi brev
fra Enebakk kommune hvor de opplyser at eier
av Børter gård, Hans Oppegård, har fjernet
grindene. Han opplyser videre at grindene kan
komme opp igjen mot beitesesongen, men vil
i så fall innhente en juridisk uttalelse først.

Nytt medlem – markatraver fra fødselen av!
Av Helga Gunnarsdóttir
I forrige nummer ble dere litt kjent med
noen av våre nye medlemmer. En av dem
som ble trukket ut til bokpremie, heter Jørn
Bårdgard. Han er 43 år og bor på Holmlia,
men er født og oppvokst på Lørenskog og
har også bodd på Lambertseter i nesten ti
år. Vi lar ham fortelle litt om sitt forhold
til Østmarka:
«Hele tiden har Østmarka vært min skog.
På mange måter har jeg flytta rundt den. På
Lørenskog brukte jeg mest de nordlige områdene, fra Lambertseter de vestlige, og nå er
det de sørlige områdene jeg bruker mest.
Etterhvert er jeg blitt godt kjent i skogen,
men det er noen hvite flekker igjen lengst
øst. Selv om den ikke er så stor, blir jeg aldri
ferdig med Østmarka.
Jeg blei interessert i Østmarka særlig gjennom skiturer da jeg var liten. Vi starta på
Losby og målet var alltid Vangen. Jeg gikk
også i speideren, og vi hadde ei speiderhytte
som lå litt nord for Røyritjern (tror den tilhørte Bjørnholt gård). Områdene rundt blei
nøye utforska, og særlig Styggvann var spennende. Nå ser mye annerledes ut. Det er
hogd friskt i skogene, og det nye hotellet
ved Losby ligger som en mur og stenger av
den gamle veien. For meg er velfriserte golfbaner fremmed og jeg velger å starte turene
andre steder.
En fornya interesse for Marka kom da
Østmarka naturreservat blei oppretta. Det
er blitt mange turer inn hit, og det er godt
å vite at denne skogen skal få stå urørt. Jeg
har mange favorittsteder i Marka, steder som
jeg ofte kommer tilbake til. Det kan være

mer bortgjemte steder, men også nærområder som f.eks. Eriksvann, Svartoren og Dølerud.»
På spørsmål fra oss om hvorfor han ikke
har meldt seg inn før, sier Jørn: «Jeg har
egentlig ikke noe godt svar på hvorfor jeg
ikke har meldt meg inn i Østmarkas Venner
før. Har visst om organisasjonen i mange år
og har merket meg at den har ‘fronta’ saker
som også jeg har vært opptatt av. Når jeg nå
har meldt meg inn, kommer jeg nok til å
forbli medlem på samme måte som jeg nok
kommer til å bruke Østmarka så lenge jeg
kan. Vi får bare håpe at vintrene framover
ikke blir så milde at man må til Nordmarka
hvert år for å gå på ski.»
Vi håper også at Jørn og dere andre fortsatt kan nyte skiføret i Østmarka. I skrivende
stund laver snøen ned, måtte den bare vare
en stund. Vi ønsker Jørn og alle dere andre
nye medlemmer velkomne, og vi håper dere
vil finne det meningsfylt å være medlemmer
i ØV og at bladet vårt kan vekke interesse
for nye steder og turer.

➤ Bli speider!
Kjenner du noen som ønsker å bli speider
og bruke Østmarka.
Friluftsliv og turer – gode venner og mye
morro.
Bryn speidergruppa har hytte ved Ulvenseter mellom Branntårnet og Lauvtjern.
Ta kontakt med: Øyvind Holmby, mobil:
99004033



Hvor lå middelaldergården Elvåga?
Tekst og foto: Lise Henriksen
I biskop Øysteins jordebok fra 1390-årene
nevnes gården Elvaagen i Guddalr, en middels stor gård, tilhørende Oslo Bispestol. Trolig tilhørte gården Furuset sogn, som var et
eget kirkesogn i middelalderen. Som så mange
av gårdsbrukene i det gamle Osloherad, og
spesielt i Groruddalen, Nordstrand og Rudina
(Søndre Nordstrand og traktene innover mot
Østmarka), ble også gården Elvåga liggende
øde. Og det så grundig at den aldri mer reiste seg som selvstendig gård. Etter 1560 forsvant den også fra de skrevne kilder.
Både Elvåga og Guddalen er mytologiske
(religiøse) navn. Elvåga er sågar svært gammelt, knyttet til den gamle åsatroen, og nevnt
i Eldre Edda som «en iskald grenseelv mellom jotnenes og menneskenes verden» Trolig ble Edda-diktene til i traktene omkring
indre Oslofjord i vikingtida.
Vannene Nordre og Søndre Elvåga i Østmarka trenger vel ingen nærmere presentasjon. Vassdraget, som renner nordover, har
fra de eldste tider dannet både kommunegrensen mellom Oslo og Lørenskog og fylkesgrensen mot Akershus.
Helt fram til rundt midten av 1900-tallet
lå det en rekke boplasser omkring de to Elvågavannene, både på Oslo-siden og under Losby
i Lørenskog. De eldste av dem ble tatt opp
allerede på 1600-tallet, som Nordre og Søndre Skytten ved Sør-Elvåga og Tangen (Skulerud-Tangen) i Nord-Elvåga. Ellers var det
Bakken, Pettersbråten, Guldsmeden (to plasser på 1800-tallet), Dalbak og Mariholtet, samt
Sundet og Toresplassen, som lå ved det som
nå kalles Fri-Elvåga, nord for demningen.
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Men noen spor etter den forsvunne middelaldergården Elvåga har det ikke vært, ei
heller Guddalen, som kan ha vært et gammelt
grendenavn. Det lå imidlertid en oppgangssag ved Elvåga i riktig gammel tid – den er
nevnt i 1611–12 og i 1654. Trolig lå den i fallet
mellom Sør- og Nord-Elvåga, som før oppdemmingen i 1962 var på hele fem meter. Navnet Sagåsen, avmerket på et kart fra 1807, er
blant de ting som så avgjort tyder på det. For
alt vi vet kan Elvåga sag ha vært i drift helt fra
1500-tallet til 1800-tallet. Like ved lå plassene
Tangen og Nordre Skytten, men altså ingen
gård ved navn Elvåga. Skjønt Skytten-plassene
ble faktisk også kalt for Søndre Elvåga og Nordre Elvåga, i alle fall på 1700-tallet. Og man
skulle kanskje tro at her har vi løsningen. Men
disse plassene lå i nabokommunen Lørenskog,
og tilhørte ikke Oslo Bispestol. Og selv om
de ble ryddet veldig tidlig, så er det intet som
tyder på at de eksisterte i middelalderen.
Det er neppe noen tvil om at gården
Elvåga tok sitt navn etter vannet med samme
navn, og derfor må ha ligget i nær tilslutning til vannet Elvåga. Navnet Elvåga – det
oldnorske Elivágr – oppstod som vi har sett
en god stund før år 1000 e.Kr., mens middelaldergårdene i disse skrinne utkantområdet antas å ha blitt tatt opp i perioden fra
år 1000 og framover mot 1200-tallet. De var
nærmest som små rydninger å betrakte, og
mange fikk da også endelsen -rud, slik som
Jørgensrud, Bremsrud og Skraperud omkring
Nøklevann litt lenger vest. Det samme gjorde
de mange såkalte rud-gårdene på sørvest- og
sørsiden av Østmarka.

Først på 1700-tallet ble det ryddet en liten
plass ved navn Mariholtet på vestsiden av
Nord-Elvåga i Aker kommune, og noe senere
plassen Dalbak, like ved. Mariholtet tilhørte
gården Ellingsrud, mens Dalbak lå under
Sarabråten. Fra middelalderen av hadde Sarabråten vært en egen gård ved navn Jørgensrud, men nå var den slått sammen med en
annen gjenryddet ødegård ved Nøklevann,
nemlig Bremsrud.
Men hva med den forsvunne Elvåga? Min
teori er at både Mariholtet og Dalbak ble
gjenryddet på den gamle ødegården Elvågas
grunn. Hvor ellers, hadde jeg nær sagt? Ingen
av de to plassene var særlig store, men tilsammen kan de ha utgjort en middels
utkantgård i høymiddelalderen, da det var
trangt om den dyrkbare jorda, og folk måtte
ta i bruk de magreste strøk, ofte langt fra de
fruktbare bygdene.
Mer om dette kan man lese i «Sør i Aker»
– Årbok 2005», utgitt av Søndre Aker histo-

rielag, i en lengre artikkel som omhandler
«Gammel bosetning ved Nøklevann og
Elvåga i Østmarka» Og i «Nytt fra Østmarka»
nr. 4 – 2004 og nr. 1 og 2 – 2005 får vi høre
historien om den siste familien på Mariholtet, som eide og drev plassen fram til 1956.
Korrigering:
I Lise Henrikssens artikkel i Nytt fra Østmarka nr. 4-2006 har det sneket seg inn
et par feil:
Side 10, under Skålsjøen: Skogfullmektig
Messelt het Ole T., ikke Per slik det
står.
Side 12, under Biorbekken:
De to siste setningene skal være «Blåmerket sti krysser bekken på bro. Fra de eldste tider har bekken vært grensedelet mellom Lørenskog og Enebakk.»

Den populære sportsstua Mariholtet ligger sannsynligvis på den forsvunne ødegården Elvågas grunn.
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Søndre Dal Gård
Barnehage sendte oss
denne fine tegningen
som er laget av Stefan
på 5 år. De forteller
at de bruker
Østmarka ofte, og at
de nå vil melde seg
inn i Østmarkas
Venner. Vi ønsker
dem velkommen og
oppfordrer andre
barnehager til å følge
deres eksempel!

Interessert i kulturlandskapsgruppe
på Bøvelstad?
Friluftsetaten i Oslo kommune legger i Flerbruksplanen for Oslomarka frem store planer for å sikre de gjenværende kulturlandskapsarealene rundt Oslo. Det er særlig plassene i Østmarka som er i ferd med å gro
igjen og gå i glemmeboken. Gamle jordbruksarealer som skal bevares, må først ryddes for lauv, for så å bli skjøttet med beitedyr
eller slått. Den særegne engfloraen som man
hadde på slike plasser, skyldtes den næringsmangelen som oppsto etter årelang beiting
eller høsting av gras til slått.
Plassen Bøvelstad ved nordenden av Børtervann i Rausjømarka er den aller siste av de
øde plassene i Østmarka som fortsatt er
noenlunde intakt. Etter hvert vil den forhåpentlig bli restaurert og leid ut som overnatt
ingshytte i DNT Oslo og Omegns hyttenett.
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Men i første omgang er det innmarka som
må «restaureres» I den forbindelse har Østmarkas Venner har fått en forespørsel fra
Friluftsetaten om foreningen kan påta seg å
opprette en frivillig kulturlandskapsgruppe
som kan bidra i skjøtselen av innmarka,
vesentlig med slått og rydding etter at området er ryddet for store trær. Den enkleste
atkomsten til Bøvelstad er pr. båt fra Rausjø,
ellers er det ca. to timers gange fra Vangen.
Er det noen spreke østmarkavenner som kan
tenke seg å bli med i en kulturlandskapsgruppe?
Ta i så fall kontakt med Johan Ellingsen på
telefon 90 92 15 68 eller send en e-post til
jgelling@online.no

Innkalling til årsmøte
i Østmarkas Venner
tirsdag 27. mars 2007 kl. 19.00 på Skullerudstua
Olaf Helsets vei 2, Oslo
Styret ønsker alle medlemmer velkommen til årsmøtet.
DAGSORDEN:
1. Valg av dirigent
2. Årsberetning for 2006, side 14-20
3. Regnskap for 2006, side 21
4. Innkomne forslag, side 23
5. Fastsettelse av kontingent, side 23
6. Godkjenning av styrets forslag til budsjett for 2007, side 21
7. Valg
Vi holder på den gode tradisjonen
med kaffe og wienerbrød.
Etter årsmøtet har vi gleden av å invitere til:
Arbeidet med egen lov for vern av Oslomarka
– en orientering ved Miljøverndepartementet
Vi vil annonsere foredragsholderen på vår nettside – Følg med!

For å komme til Skullerud kan man gå, sykle, ta T-banens linje 3
eller busslinje 70, 76 eller 79 til Skullerud stasjon, eller kjøre bil til
parkeringsplassen ved Olaf Helsets vei.
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Årsberetning 2006
Styret framlegger med dette årsberetning for 2006.

Styret, tillitsverv, medlemmer og økonomi
Styrets sammensetning
Styrets sammensetning i perioden har vært:
Steinar Saghaug, leder
x
Johan Ellingsen, nestleder
Helga Gunnarsdóttir
x
Nina Helene Skramstad
Øyvind Pettersen
x
Jan Olav Nybo
Randi Hauger
x
Varamedlemmer
Finn Jensen
Torbjørn Rud

x
x

Oddvar Rolstad har, i egenskap av leder av Skog- og friluftsutvalget, møtt fast på styremøtene.
Revisor: Erik Jøntvedt

x

Valgkomité
Kai Ekanger, leder
Trine Johnsen
Solveig Bjerkvold

x
x
x

(x bak navn viser at vedkommende står
på valg på årsmøtet.)

Sekretær/regnskap og medlemsregister
Cathrin Welle er ansatt som sekretær. Stillingen er avlønnet med kr 30 000,-. Kristin Ohnstad er
ansatt for å arbeide med regnskap og medlemsregister. Stillingen er avlønnet med kr 20 000,-.
Styremøter
I perioden har det vært avholdt åtte styremøter. Også i denne perioden har det vært et nært sam
arbeid og god kontakt med andre friluftsorganisasjoner og offentlige etater. Styret og fagutvalgene
har representert foreningen i fellesmøter, utredninger og arbeid innen foreningens formål. Uttalelser
til myndigheter og andre instanser har vært utarbeidet av styret og/eller fagutvalgene.
Fagutvalg
Foreningen har følgende utvalg: Skog- og friluftsutvalget (Oddvar Rolstad, Øyvind Pettersen,
Finn Jensen og Nina Skramstad), Kulturminneutvalget (Randi Hauger, Øyvind Pettersen og Ida
Elisabeth Hvoslef ), Plan- og markagrenseutvalget (Jan Olav Nybo, Torbjørn Rud, Johan
Ellingsen, Randi Hauger og Oddvar Rolstad) og Redaksjonsutvalget (Helga Gunnarsdóttir,
Øyvind Pettersen og Johan Ellingsen).
Sarabråtenutvalget
I tillegg til fagutvalgene har foreningen Sarabråtenutvalget, som har følgende medlemmer: Kai
Ekanger (leder), Kjell Ingelstad , Ivar Ekanger og Knut Erling Vedul.
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Representasjon og deltakelse
Steinar Saghaug og Johan Ellingsen har sittet i representantskapet i Oslo og Omland Friluftsråd
(OOF). Steinar Saghaug er leder av valgkomiteen i OOF. Oddvar Rolstad sitter som medlem i
Markakomiteen i Skiforeningen. Ida Elisabeth Hvoslef har deltatt for ØV i prosjektet «Sørli
besøksgård», mens Trine Johnsen har representert foreningen i Miljøprosjekt Ljanselva. Steinar
Saghaug og Rolf Eliassen har representert ØV i «Puttjerngruppa» Jan Olav Nybo har representert
foreningen i utvalget og arbeidsgruppen som Oslo kommune nedsatte for å finne en erstatning
for Prinsdal skytebane. Steinar Saghaug og andre har representert foreningen med foredrag og
innledninger på møter og seminarer.
Medlemmer
Ved årsskiftet 2006/2007 hadde foreningen 3189 medlemmer, hvorav 140 organisasjoner og
borettslag. Dette er en økning på 221 medlemmer i forhold til forrige årsskifte. Totalt er 188
strøket fra medlemsregisteret. Disse har enten gått bort, meldt seg ut eller blitt strøket fordi de
skylder to års kontingent. ØV har sju æresmedlemmer: Håkon Hartmark, Kai Ekanger, Kjell
Staxrud, Gunnar Jonassen, Oddvar Rolstad, Finn Jensen og Lise Henriksen.
Styret i ØV gjennomførte ni «vervesøndager», fordelt på vår- og høstsesongen. Vi har stått ved
Østmarksetra/Ulsrud, Rustadsaga, Nuggerud, Sandbakken, Bysetermosen og Losby.
Kontingenten
Kontingenten har i 2006 vært på kr 100,- for vanlige medlemmer og kr 200,- for organisasjoner
og borettslag. Styret foreslår at kontingenten fom. 2008 økes til kr 130,- for enkeltmedlemmer og
kr 260 for borettslag, bedrifter og foreninger (se side x).
En del medlemmer har gitt bidrag utover kontingenten, og det er vi takknemlige vi for.
Økonomi
Foreningens økonomi er tilfredsstillende. Kontingentinngangen har vært meget bra, kr 303 630,-,
noe som er kr 3 630,- mer enn budsjettert. Det er også i år mottatt en anonym pengegave
øremerket musikk til minnestunden på Sarabråten 7. juni. Foreningen har fått driftstilskudd fra
Lørenskog kommune. Fra bydel Alna i Oslo har vi fått støtte til innkjøp av t-skjorter med ØVlogo for utdeling til barn, og fra bydel Østensjø har vi fått støtte til 7. juni-arrangementet. ØV
har også mottatt Oslo kommunes Bymiljøpris på kr 50 000,-. Dessuten har ØV mottatt
kjærkomne gaver på tilsammen kr 8 900,- i forbindelse med Yngve Sørums bortgang. De totale
inntektene i 2006 har derfor vært på kr 389 157,-. Om lag halvparten av utgiftene har gått til
trykking og utsendelse av medlemsbladet «Nytt fra Østmarka», hvilket også inkluderer utgifter til
en fyldig utgave av bladet i forbindelse med 40-årsjubileet. Kostnader i forbindelse med 40-års
jubileet har vært på kr 51 951. Dette omfatter også utgifter til profileringsmateriell som er laget i
tilknytning til jubileet. Takket være tilskudd, gaver og Bymiljøprisen viser årsresultatet et
overskudd på kr 257,- i stedet for et underskudd på kr 67 000,- slik som budsjettert. Regnskap
for 2006, revisjonsberetning og styrets forslag til budsjett for 2007 følger etter årsberetningen.
Foreningens egenkapital er god, og styret mener at det er riktig å legge forutsetning om fortsatt
drift til grunn ved avleggelsen av årsregnskapet.
I samsvar med regnskapslovens § 3-3 bekreftes det at forutsetningen om fortsatt drift er lagt til
grunn ved utarbeidelse av årsregnskapet. Styret mener at årsregnskapet gir et rettvist bilde av ØV
sine eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat.
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Styrets arbeid
Skogbruk og friluftsliv
Generelt kan det sies at det har vært få «overtramp» fra skogeiersiden og følgelig få klager og
befaringer, noe som selvfølgelig er gledelig
ØV var som vanlig representert på Markadagen, som ble avviklet i regi av OOF. Emnet var
forvaltning og skjøtsel av kulturlandskapet og demonstrasjon av skogskjøtsel i form av
markberedning.
Foreningen har også deltatt på de to informasjonsmøtene som Friluftsetaten i Oslo kommune har
arrangert for markaorganisasjonene i løpet av året. Formålet med møtene er først og fremst
å informere om etatens planer for virksomheten i Marka, men de gir også organisasjonene en
anledning til å orientere om sin virksomhet. Dette bidrar til å skape en bedre kontakt mellom de
to partene, noe som gjør det lettere for organisasjonene å nå frem med sine synspunkter. Et
eksempel på det er forslaget til ny flerbruksplan for Oslo kommunes skoger, som var hovedtema
på det første møtet i 2006. Arbeidet med flerbruksplanen ble forøvrig betydelig forsinket, og
Friluftsetatens endelige forslag ble ikke oversendt byrådet for politisk behandling før i november.
Foreningen har arbeidet videre med aktiv skjøtsel av Østmarkas gjenværende kulturlandskap
sammen med Friluftsetaten i Oslo kommune, som i sommer har hatt beitedyr på Sørli, ved
Nøklevannsvika, hele Smeden-området og i Rausjøgrenda. Flere gamle Østmarksplasser skal
ryddes og skjøttes med beiting eller slått, bl.a. gjelder det Bøvelstadseter i Rausjømarka.
ØV er engasjert i forarbeidene til en ny Markalov, som hittil i stor grad har dreid seg om
markagrensen. Etter vår oppfatning er det viktig at en ny lov også omfatter skogbruket, slik at det
blir pålagt å etterleve vilkår knyttet til friluftslivs-, idretts- og naturvernformål. Med det
nåværende lovverket er det dessverre ikke slik.
Av mer generell karakter kan det nevnes at ny skoglov ble gjort gjeldende fra 1. januar 2006 og
tilhørende miljøforskrift fra 1. mai 2006. «Levende skogs» miljøstandarder, som gjelder for hele
landet, ble ferdig revidert i 2006, og tilhørende arbeid med sertifisering startes i 2007.
Kulturminner
Registrering av kulturminner og gamle navn i Østmarka
I begynnelsen av 2006 mottok ØV en henvendelse fra Oslo kommune, Friluftsetaten, der de
ønsket bidrag i forbindelse med registrering av kulturminner og gamle navn i Østmarka. Finn
Jensen og Ida Elisabeth Hvoslef har bistått kommunen i dette arbeidet, i samarbeid med Lise
Henriksen og Even Saugstad.
Husmannsplassen Sollia i Enebakk
Av kulturminneverngruppa i Enebakk historielag ble ØV i mars 2006 gjort oppmerksom på at
restene etter husmannsplassen Sollia sto i fare for å bli borte. Ved en feil hadde ikke dette
kulturminnet blitt registrert under utarbeidelsen av planene for Østmarkskollen, og man sto nå
foran en utbygging i området. ØV sendte derfor et brev til ordføreren i Enebakk kommune og ba
om at det måtte finnes en løsning slik at plassen kunne bevares, samt at kommunen utarbeidet en
kulturminneplan. Vår henvendelse bidro til at kulturminnet ble bevart.
Sørli gård
Sørli gård mellom Haraløkka og Nøklevann har i lengre tid vært påtenkt som besøksgård.
7. november 2005 ble det oppnevnt en samarbeidsgruppe som består av Jan M. Fredriksen
(Friluftsetaten, leder for skog- og friluftsavdelingen), Inge G. Kristoffersen (Friluftsetaten,
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seksjonsleder for jordbruk/kulturlandskap), Åge Arntsen (Friluftsetaten, seksjonsleder for bygg),
Eli Sandhagen (Bydel Østensjø), Hallgeir Thorbjørnsen (Bydel Østensjø), Kai Rune Tollefsen
(Fylkesmannen i Oslo og Akershus), Oddvar Rolstad (OOF/ØV) og Ida Elisabeth Hvoslef (ØV).
Befaring på stedet og turer til tilsvarende gårdsanlegg er gjennomført.
Anlegget på Sørli skal i størst mulig grad bevares slik det står i dag. Siden de eksisterende
bygningene ikke er så store, er det imidlertid planlagt å bygge et kombinert undervisnings-bygg
og uthus. Videre skal hovedhuset oppgraderes. Et museum er også planlagt i prosjektet.
Plan og regulering
2006 har vært et år uten de helt store, nye planene i eller inntil Østmarka, men den uavklarte
situasjonen når det gjelder erstatning for Prinsdal skytebane har vært en konstant trussel mot
Marka. Her er det ennå ikke funnet noen varig løsning. Vi registrerer også at kommunene rundt
Østmarka i økende grad vurderer Marka som potensielt byggeområde, og bare kraftig motstand
fra bl.a. friluftsinteressene har hindret omreguleringer og flytting av grensene.
Det gledelige er at arbeidet med en egen lov for Oslomarka har startet opp med sikte på endelig
stor¬tingsvedtak i 2009. Det signaliseres at grensene for Marka kan justeres (Østmarkas Venner ser
dette som en mulighet til å få gjennomslag for å utvide grensene for Østmarka enkelte steder), og
at det vil bli innført midlertidig vern fram til lovforslaget er vedtatt.
Østmarkas Venner har behandlet en rekke saker som gjelder markagrensen og Markas innhold i
løpet av året, og bare de viktigste er omtalt under. Vår funksjon i en slik sammenheng er å være
vaktbikkje og forsvarer av Østmarkas grenser, og vi representerer også viktig kunnskap og bidrar
som premissleverandør overfor kommunale instanser og private aktører.
Alternativ til Prinsdal skytebane
Bystyret vedtok 01.02.06 å avvikle Prinsdal skytebane innen 31.12.07, og ba byrådet
«… å finne en tilfredsstillende løsning for Nordstrand Skytterlag, enten ved å utnytte eksisterende
skytebaner i rimelig avstand fra dagens anlegg, eller ved å foreslå ny lokalisering av skytebane. Sak
om ny lokalisering må eventuelt legges fram slik at bystyret kan fatte vedtak senest i juni 2006.»
På bakgrunn av dette vedtaket nedsatte byråden for næring og kultur et hurtigarbeidende utvalg
som skulle ha som oppgave å finne en tilfredsstillende løsning for Nordstrand Skytterlag. En
arbeidsgruppe under utvalget skulle utarbeide et konkret forslag ved å vurdere eksisterende
skytebaner, gå gjennom tidligere vurderte alternativ på nytt samt forsøke å finne nye områder /
alternativer. Jan Olav Nybo representerte ØV i begge disse foraene.
Utvalget avga innstilling (ikke enstemmig) i slutten av april, og foreslo å legge ny skytebane til
Myrer (sør for Åsland pukkverk, på grensa mot Ski kommune, og helt inntil Marka) uten at dette
alternativet hadde vært utredet eller kartlagt. Byrådet fulgte opp utvalgets innstilling, og foreslo
for bystyret i juni at det skulle settes i gang arbeid med å lage en reguleringsplan med sikte på å
anlegge en skytebane ved småbruket Myrer i Bydel Søndre Nordstrand.
Etter dette vedtaket har ØV brukt mye tid på lobbyarbeid, og har, dels i samarbeid med Oslo og
Omland Friluftsråd, møtt representanter for APs bystyregruppe, byrådet og plan- og miljøutvalget.
Vi har også vært i kontakt med Åsland pukkverk, som trenger mer stein og derfor har foreslått
å sprenge ut en fjellhall. I så fall kan man få en innendørs skytebane uten støyproblemer. Åsland
pukkverk stiller som vilkår at de får forlenget konsesjon for drift av pukkverket. Beboerforeningen
på Bjørndal stiller seg kritisk til en slik løsning. Det er drøftinger mellom pukkverket og byrådet
om dette forslaget.
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Det ser ut til at Myreralternativet er lagt dødt, men ordføreren i Enebakk har invitert til samarbeid
om en regional skytebaneløsning i kommunen, og flere alternativer inn mot Østmarka er vurdert.
Utvidelse av lysløype Vallerud-Mariholtet
I 2005 anmeldte Østmarkas Venner Lørenskog kommune til Økokrim for brudd på plan- og
bygnings¬loven, skogloven og forvaltningsloven i forbindelse med oppgraderingen av lysløypa
mellom Vallerud og Mariholtet. Økokrim svarte at slike saker primært bør etterforskes av det
lokale politi, og vi sendte umiddelbart vår anmeldelse til Romerike politidistrikt for etterforskning
der.
Etter ca. fire måneder ble vi underrettet om at forholdet var henlagt idet intet straffbart forhold ble
ansett bevist. ØV vurderte det slik at det ikke hadde skjedd en realitetsbehandling av saken. Vi
engasjerte derfor advokat, og i mai påklaget vi Romerike politidistrikts avgjørelse om henleggelse til
Statsadvokaten. Han behandlet klagen og konkluderte med at politiets henleggelse var riktig.
Statsadvokatens avgjørelse, som forøvrig ikke ble begrunnet, er endelig og kan ikke påklages.
I løpet av sommeren har Lørenskog kommune forsøkt å reparere noen av de mest omfattende
skadene, bl.a. ved å fylle på masse ved de verste skjæringene og grøftene. Slik sett er ett av de
kravene vi satte fram i vår anmeldelse delvis innfridd, men veien representerer fortsatt et meget
stygt – og høyst unødvendig–naturinngrep. Vi håper imidlertid at kommunen har tatt lærdom av
saken og sørger for en grundigere saksbehandling i liknende saker i framtida.
Helikopterplass med verksted, Gran i Enebakk
Området ligger helt inntil Marka, og tiltaket vil gi støy og forstyrrelse inn i Marka. ØV krevde i et
høringssvar sammen med OOF, DNT Oslo og Omegn og Skiforeningen at konsekvensene av
denne planen blir utredet grundig før et evt. vedtak fattes. I ettertid har søker, Pegasus Helicopter
AS, underrettet Enebakk kommune om at de avslutter prosessen med etablering på Gran. De har
funnet en annen løsning som dekker selskapets behov i flere år framover.
Johan Castbergs vei 43, Oslo–reguleringsplan
Området, som ligger helt inntil Østmarka i bydel Alna, framstår som en del av Marka og er
regulert til friområde. ØV gikk derfor mot omregulering til byggeområde for boliger, og vi pekte i
vårt høringssvar på at det er svært viktig å ta vare på nærfriluftsområder og grønne verdier i
byggesona. Området bør i stedet overtas av kommunen, utvikles til et nærfriluftsområde for alle,
også barn og unge, og gamle kulturminner og bekker restaureres og tilbakeføres.
Revisjon av kommuneplanen i Rælingen–Marikollen skisenter, ny nedfart
Ved alpinbakken i Marikollen ønsker Rælingen skiklubb å utvide kapasiteten på anlegget ved å øke
arealet som benyttes til nedfart med over 100 da. Markagrensa må i så fall justeres. Dette kunne
ikke ØV uten videre akseptere for å tilgodese en vinteridrett, og i en fellesuttalelse med OOF
krevde vi at det først må gjennomføres en grundig analyse av planene og konsekvensene av disse,
og at utvidelsen av alpinanlegget må inngå i en helhetlig plan for området.
Reguleringsplan for Hektneråsen, Rælingen kommune – offentlig ettersyn
Planområdet strekker seg fra riksveg 120 og vestover til markagrensa, og består bl.a. av et større
ubebygd skogområde. I høringsuttalelsen fra OOF og ØV ble det konkludert med at regulerings
planen må avvises. En revidert plan må innarbeide de synspunktene organisasjonene har foreslått.
Atkomst Ekebergdalen i Enebakk
ØV arbeider fortsatt med å gi befolkningen en atkomst til Børtervann og Østmarka fra den
naturlige innfallsporten Ekebergdalen i Enebakk. Ønsket om en turvei mellom eiendommene
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Børter og Ekeberg er blitt forpurret etter at eieren på Ekeberg gård nekter å godkjenne traseen, og
etter at eieren på Børter har satt opp en stor port på hovedveien inn til gården som hindrer
atkomsten også til den foreslåtte traseen. Stemningen mellom grunneieren på Børter og turgåere
har gått fra vondt til verre etter at en turgåer ble fysisk jaget fra området. Forholdet ble
politianmeldt og har resultert i en bøtlegging av grunneieren.
På den årlige Flyktningeturen gjennom Østmarka i juni opplevde turdeltakerne selv den
skjemmende porten i Fudalen, som etter vår mening ikke har noe med husdyrhold å gjøre, men
tvert imot er satt opp for å holde turgåere og syklister borte fra området. ØV har nå i et skarpt
brev til kommunen forlangt at denne og en tilsvarende port på Furubråten blir fjernet, idet vi
mener de må oppfattes som sjikanøse stengsler etter Friluftsloven. Vårt brev ligger nå til
behandling i Enebakk kommunes utvalg for teknikk og miljø.
Informasjon
«Nytt fra Østmarka»
Foreningens medlemsblad «Nytt fra Østmarka» ble også i 2006 gitt ut fire ganger, og opplaget er
nå på 3 600. Medlemsbladet sendes alle medlemmer, samt en rekke organisasjoner, politikere og
medier. Bladet redigeres av en redaksjonskomité. I «Nytt fra Østmarka» ble 40-årsjubileet for både
foreningen og bladet markert på forskjellige måter. Et eget jubileumsnummer på
40 sider ble gitt ut høsten 2006, og en spesialutgave av det under navnet «En hyllest til Østmarka»
ble trykket opp i 2000 eksemplarer. Fra den 40. årgangen har vi lyst til å framheve spesielt to
artikler av Sverre M. Fjelstad med unike bilder, miljøvernminister Helen Bjørnøys artikkel om
lovfestet vern av Oslomarka, samt Lise Henriksens serie om stedsnavn i Østmarka. Foreningen får
svært mange positive tilbakemeldinger på medlemsbladet.
Vervebrosjyre
Vår vervebrosjyre ble revidert i 2003 og trykket opp i 10 000 eksemplarer. Den er tilgjengelig på
stuene i Østmarka og en rekke andre steder.
Nettside
Våre nettsider har siden januar 2003 vært å finne på adressen www.ostmarkasvenner.no. Sidene
oppdateres jevnlig av vår webmaster Jan Saghaug, og de er meget godt besøkt av medlemmer og
andre interesserte. I 2006 hadde vi nesten 7000 besøk på vår hovedside, noe som er en økning på ca.
1000 fra året før. Antall leste sider har økt med 4500 til drøyt 18 600, og ligger nå på ca. 1500 leste
sider per måned i gjennomsnitt. Vi mottar også stadig flere innmeldinger via våre nettsider. De
utvalgte artiklene fra medlemsbladet leses også av stadig flere, i 2006 ble disse lastet ned 5600 ganger.
Romeriksporten og Østmarka
Foreningen holder fortsatt beredskap via «Puttjerngruppa» Jernbaneverket (JBV) har ansvaret for
å overvåke og følge opp områdene som er berørt av Romeriksporten. JBV ba i 2005 om NVEs
aksept for at undersøkelsene av vann, skog og øvrig vegetasjon i de berørte områdene avsluttes.
NVE sendte saken ut på høring og ba om merknader til de naturvitenskapelige undersøkelsene og
forslagene til videre overvåkning.
ØV sendte 30. oktober 2005 en høringsuttalelse, som også ble støttet av OOF. Denne kan
interesserte lese på våre hjemmesider: http://www.ostmarkasvenner.no/statusrapprp.pdf. ØV har
ennå ikke mottatt NVEs reaksjon i saken.
JBV har ikke innkalt til møter i «Puttjerngruppa» i 2006.
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Arrangementer
Årsmøtet
Årsmøtet i ØV for 2006 fant sted tirsdag 28. mars på Skullerudstua. Møtet var meget godt besøkt,
med 150 frammøtte medlemmer. Det ble, til stående applaus, utnevnt to nye æresmedlemmer:
Finn Jensen og Lise Henriksen. Lise er forøvrig det første kvinnelige æresmedlem! Etter årsmøtet
viste naturfotograf Cato Hultmann flotte bilder fra Enebakkskogene.
Minnestund på Sarabråten
Tradisjonen tro ble det avholdt minnestund på Sarabråten 7. juni, 60 år etter at Milorg-bautaen ble
reist. Ca. 400 var møtt fram denne vakre junikvelden. Kai Ekanger ledet minnestunden, mens SASBraathens bedriftskor og Østre Aker Musikkorps sørget for nydelig musikk. Skuespiller Gard
Eidsvold leste dikt av Nordahl Grieg og Inger Hagerup. Arrangementets hovedtaler var ordfører Per
Ditlev-Simonsen, som også tok seg tid til en prat med noen av de fremmøtte etterpå. Minne
stunden ble avsluttet av Steinar Saghaug. Arrangementet var en del av Oslo Miljøfestivals program.
På tur langs Flyktningeruta
I anledning 40-årsjubileet inviterte ØV for andre år på rad til en tur langs Flyktningeruta lørdag 10.
juni. De ca. 30 deltakerne (den eldste 86 år) fikk en fantastisk tur i strålende vær. Turen fra Bysete
rmosen, forbi Vangen, Tonevann, Bøvelstad, Myrseter, Holtoppseter, Fudalen, Kølabånn og gården
Vestre Veng til Kirkebygda, er rundt 23 km lang. Turguider var Lise Henriksen og Johan Ellingsen.
Kulturminnetur
Lørdag 7. oktober inviterte ØV til kulturminnetur med Lise Henriksen, i anledning 40-årsjubileet.
Rundt 60 personer, den yngste i bæremeis, la i vei på en vandring til noen av de mange kultur
minnene i Østmarka. Turen gikk langs Gamle Heftyes vei, via Korketrekker’n og Lutdalen til
Svartdalen. Deretter fortsatte den til Mariholtet og en velfortjent rast. Underveis ble det stopp på
gamle veifar og tufter, og Lise Henriksen øste av sine kunnskaper om stedenes historie. Turen var
rundt 10 km lang, og deltakerne brukte nærmere fem timer i et noe varierende høstvær.
Jubileumsmiddag
8. november, på dagen 40 år etter at ØV ble stiftet, ble det avholdt en festmiddag for spesielt
inviterte på Rustadsaga. Ca. 40 representanter for friluftsorganisasjoner, politikere, tidligere ledere,
æresmedlemmer m.fl. var samlet til en særdeles hyggelig kveld med mange flotte taler og mye
mimring. Men det var også mange tanker omkring foreningens rolle og arbeidsoppgaver i årene
som kommer.
Jubileumsmøte
15. november var det duket for festmøte for medlemmene våre. 250 av dem hadde funnet veien
til Skullerudstua denne kvelden, og det er det største antallet vi noen gang har hatt på et møte.
De ble møtt med en aperitiff bestående av en skogsdrikk laget på bjørkeblader, og en nydelig
sopprett tilberedt av Inger-Lise Østmo fra Norsopp. Deretter var det en flott velkomsthilsen ved
Steinar Saghaug, som i ord og bilder ga et raskt tilbakeblikk på foreningens virksomhet siden
starten i 1966. Hovedpersonen denne kvelden, Sverre M. Fjelstad, viste lysbilder og fortalte om
sine fantastiske opplevelser i Østmarka. Etter foredraget ble det offentliggjort at vårt medlem
nummer 3000 ble Kit Sørum fra Lørenskog. Hun fikk dermed fem års gratis medlemskap i ØV,
bokpremie og fleecejakke med ØVs logo. Vi gratulerer!
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Regnskap 2006 og budsjett 2007
1

2

3

4
5

DRIFTSINNTEKTER
Kontingenter
Tilskudd/gaver
Bymiljøpris
Renteinntekter
SUM INNTEKTER
DRIFTSKOSTNADER
Lønn
Møter/tilstelninger
Medlemsblad
Vervebrosjyre
7. juni arrangement
Kontorrekvisita
Porto
Andre kostnader
Kulturminne Ellingsrud
Jubileum
SUM KOSTNADER
pr. 31.12.06

2006
303 630,00
32 400,00
50 000,00
3 127,00
389 157,00

2005
275 201,00
8 500,00

Budsjett 2006
300 000,00

Budsjett 2007
330 000,00
16 000,00

2 751,00
286 452,00

3 000,00
303 000,00

4 000,00
350 000,00

50 000,00
34 102,00
130 495,00
8 875,00
12 575,00
2 206,00
70 641,00
28 055,00

50 000,00
37 009,00
80 006,00

50 000,00
30 000,00
110 000,00
10 000,00
15 000,00
10 000,00
65 000,00
25 000,00
5 000,00
50 000,00
370 000,00
-67 000,00

70 000,00
33 000,00
110 000,00
15 000,00
12 000,00
5 000,00
70 000,00
35 000,00

2006

2005
0,00
176 795,06
12 942,00
106 012,25

51 951,00
388 900,00
257,00

12 369,00
5 125,00
61 291,00
21 428,00

267 228,00
19 224,00

350 000,00
0,00

Balanse
EIENDELER

6

Kasse
Driftskonto
Skattetr konto
Høyrentekonto
Forskuddsbet

SUM EIENDELER

152 156,33
396,44
106 365,75
1 229,00
260 147,52

295 749,31

EGENKAPITAL OG GJELD
Egenkapital 1.1
Årets resultat
Egenkapital 31.12.
7
7

SUM EGENKAPITAL OG GJELD

Offentlig gjeld
Leverandørgjeld

254 248,02
256,50
254 504,52

235 024,50
19 223,52
254 248,02

3 375,00
2 268,00
5 643,00

12 700,00
28 801,29
41 501,29

260 147,52

295 749,31
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Forslag til årsmøtet
Det har kommet følgende tre forslag fra Terje Aarnes:
1. «Vi oppretter en tur utvalg komité«
2. «Vi oppretter Foto/Dokumentasjons komité«
3. «Leie Skihytta ved Fjeldstadbakken for medlemstreff på mandager og onsdager»
Styrets innstilling til årsmøtet:
Forslagene oversendes det nye styret, som behandler dem i forbindelse med
Års- og ansvarsplanen for ØV 2007–2008
Økning i medlemskontingenter fra og med 2008
Styret i Østmarkas Venner innstiller følgende forslag til årsmøtet:
Foreningens medlemskontingent har vært uendret i over ti år. Samtidig har utgifter
til medlemsblad, porto og andre utgifter økt betydelig de siste årene. Styret foreslår
at medlemskontingenten fra og med 2008 økes til kr 130 for enkeltmedlemmer og
kr 260 for borettslag, bedrifter og foreninger.

Og vi som trodde
Skiforeningen var
partipolitisk
nøytral …
Foto: Øyvind Pettersen.
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B
Returadresse: Østmarkas Venner, Postboks 8845 Youngstorget, 0028 Oslo

Flyktningeruta gjennom Østmarka til Sverige 2007
Østmarkas Venner inviterer, i samarbeid med foreningen Flyktningeruta, til fire dagers guidet
tur lørdag 2. juni til tirsdag 5. juni fra Vangen i Østmarka til svenskegrensen. Dette er en
krevende tur hvor god kondisjon og godt fottøy er helt nødvendig. Vi ordner med overnatting
(som blir i lavvo, telt og hytte), nødvendig biltransport samt middager/evt.tørrmat.
Pris pr. deltaker blir mellom 2500 og 3000 kroner.
Dag 1:
Dag 2:
Dag 3:
Dag 4:

Bystermåsan/Vangen – Øyeren/Enebakkneset = 21 km
Enebakkneset – Himdalen – Aurskog/Høland – Amundseter = 25 km
Amundseter – Kjersund bru – Steinbyhytta i Setskog = 22 km
Steinbyhytta – Malnes – Grenserøys 53 – Grenselosmuseet i Eidskog = 16 km

Informasjonsmøte om denne turen vil bli avholdt for de påmeldte
på Skullerudstua tirsdag 12. april kl. 18.
I tilknytning til arrangementet blir det også et dagsturopplegg fra Bysetermåsan til
Enebakk lørdag 2. juni, med busstransport tilbake. Turen er ca. 20 km lang og tar 8–9 timer.
Ta med mat og drikke. Maks. 15 deltakere i tilegg til de som går videre.

Fremmøte for begge turene er lørdag 2. juni kl. 08.45 på Bysetermåsan.
Opplysninger og bindende påmelding innen 31. mars til
Nina Skramstad på tlf: 408 40 765 eller på e-post: nina.skramstad@chello.no

Bli medlem du også!
Du som vil støtte Østmarkas Venner, bli medlem! Skriv navn og adresse her, klipp ut
og send til: Østmarkas Venner, Postboks 8845 Youngstorget, 0028 Oslo
Navn:

Telefon:

Adresse:
Postnummer:
Kontingenten er kr. 100 per år. Borettslag, bedrifter
og organisasjoner kr. 200 per år.
Blankett vil bli tilsendt etter innmelding.

Meld deg inn via: www.ostmarkasvenner.no

