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Nytt fra Østmarka

Nye utbyggere 
presser markagrensa
Av Steinar Saghaug

Noen av våre lokale «vakthunder» meldte 
i fjor høst fra om et mulig forsøk på ulovlig
boligbygging innenfor markagrensa ved
Ole Reistads vei på Lindeberg. 

Etter at jeg ved selvsyn konstaterte at det
ved en gammel hyttetomt inne i skogen
var stukket ut til bygging av åtte rekkehus
og ny vei, ble saken tatt opp med de 
politiske myndigheter i Oslo. Akers Avis/
Groruddalen har hatt en omfattende 
og god dekning av saken.

Den aktuelle tomten ble regulert til bolig-
formål så tidlig som i 1939. Markagrensa
ble imidlertid i 1981, 1991 og 1992 
trukket slik at denne tomten var innenfor
grensa. I 1999 vedtok Oslo bystyre
«Kommuneplan 2000», hvor byutviklings-
komiteen hadde med en merknad om at
tomtene skulle ligge utenfor markagrensa.

I debatten som fulgte etter at vi tok opp
saken, mente utbyggeren, støttet av flere
sentrale politikere, at dette var å anse som
et bindende vedtak, mens vi mente at
dette kun var en merknad uten juridisk
binding. Gledelig for Østmarkas Venner
hadde plan- og bygningsetaten samme 
vurdering som oss. Etaten slo fast at «Hvis
denne saken skal opp igjen, må det enten ut -

ar beides en reguleringsplan som skal be -
handles politisk på alle nivåer, eller det må
lages en egen sak for å endre markagrensa».
Daværende byråd Grete Horntvedt 
bekreftet denne tolkningen.

Dette betyr at markagrensa fortsatt går
langs skogkanten ved Ole Reistads vei.
Dersom noen var ute etter å lure gjennom
en endring av markagrensa, så klarte de
altså ikke det. Det er heldigvis ikke så
enkelt at markagrensa kan endres ved 
fiffige merknader i en komitéinnstilling.
Men saken viser hvor viktig det er at vi
hele tida passer på og ikke tar til takke
med det første svaret vi får fra såkalte 
autoriteter.

Den siste tida har vi også engasjert oss 
i forbindelse med et reguleringsforslag  
for bygging av 24 boliger ved inngangen
til lysløypa fra Haugerud i Oslo. Dette 
ligger i et eksisterende skogområde, men
ikke slik at planforslaget isolert sett bryter
markagrensa. Området er typisk «hundre-
meter skog» for barn og unge og en viktig
adkomst til Marka for mange mennesker. 

Østmarkas Venner merket seg med forun-
dring og forskrekkelse at i flg. planforslaget
ville «… eksisterende stier gjennom planom-
rådet falle bort for allmennheten».
Foreningen har, sammen med en rekke
andre protestert overfor plan- og bygnings-
etaten. Adkomsten til Østmarka blir sterkt
redusert som følge av planforslaget. Vi kan
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Leder: Steinar Saghaug 91 37 22 42 Styremedlemmer: 
Nestleder: Johan Ellingsen 64 92 80 52 Arild Rambøl 63 83 06 56
Varamedlemmer: Gunnar Jonassen 22 26 61 34
Finn Jensen 22 27 01 39 Jan Olav Nybo 22 27 28 57
Randi Hauger 67 90 43 38 Øyvind Pettersen 22 28 44 78
Sekretær: Helga Gunnarsdóttir 22 74 76 54
Kristin Ohnstad 64 97 80 70

Styret i Østmarkas Venner 2000-2001

ikke akseptere at en eksisterende tursti 
gjøres om til en privat og eksklusiv adkomst
til Østmarka for 24 boenheter på allmenn-
hetens bekostning. Det har vært gjort 
forsøk overfor etaten og utbygger på å få
til en avtale som sikrer adkomsten til
Østmarka, men i skrivende stund uten 

et endelig resultat. Østmarkas Venner 
og lokalbefolkningen forventer at plan-
myndighetene og politiske myndigheter 
i siste instans ivaretar allmennhetens 
rett til å benytte en gammel ferdselsåre 
ut i «Guds frie natur». 

Innkalling til årsmøte 

Ifølge foreningens lover skal årsmøte holdes hvert år innen utgangen 
av mars måned. Det innkalles herved til årsmøte i Østmarkas Venner

Mandag 26. mars 2001 kl. 19.00 på Skullerudstua
Olaf Helsets vei 2, Oslo

Styret ønsker alle medlemmer velkommen til årsmøtet

DAGSORDEN
1. Valg av dirigent

2. Årsberetning
3. Regnskap

4. Innkomne forslag
5. Budsjett og kontingent

6. Valg

FRILUFTSLIV - HVA ER DET? Lysbildekåseri ved Oddvar Rollstad

Vi holder på den gode tradisjonen med kaffe og wienerbrød.

For å komme til Skullerud kan en ta T-banen til Skullerud stasjon 
eller kjøre til parkeringsplassen ved Olaf Helsets vei.
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En skitur i februar
Av Gunnar Jonassen

Etter en regnfull høst og en enda våtere
førjulsvinter, fikk jeg lyst til å skrive om
en skitur i februar. Vi har jo fått litt snø
på nyåret og med håp om mer, kan vi
kanskje ta turen i år også.

En lørdagsmorgen i midten
av februar med strålende vær,
åtte kuldegrader og silkeføre
startet jeg turen i lysløypa fra
Solbergliveien. Første etappe
over til Rundtjern, ned Lutdalen 
til Sarabråten ble brukt til
oppvarming i dobbeltløy-
pene som Skogvesenet har
preparert. Et blikk ut over
Nøklevann fortalte meg at
isfiskerne var på plass, og jeg
fortsatte mot Heste hullet.
Der var det deilig å hoppe av
«trikkeskinnene» og fortsette
på løypa til Gullsmeden.
Utforkjøringen forbi
Gullsmeden og ned til
Elvåga var i hardeste laget,
men det gikk bra denne gangen
også. På Elvåga var det allerede
mange solhungrige skiløpere 
på vei sydover fra demningen 
ved Mariholtet. 

Jeg skrådde over vannet mot Skytten og
med et raskt blikk over søndre Elvåga,
hvor det begynte å bli en del folk, tok jeg
løypa mot Nilsåsen. Der hvor løypa tar av
til Skråbakkhullet var det slutt på brøytet

løype og jeg fikk tråkke sjøl. Det var fullt
av elgspor, så helt alene var jeg ikke. Myra
på toppen av Nilsåsen må være et av

Østmarkas kuldehull, så jeg grøsset
meg over og forserte fram til top-
pen av Deledalen. Det var her
solskinnsturen begynte med et
herlig landskap og flott løype ned
til Musehogget og Halssjøen. 

Løypa til Lombardiet gikk 
i den nordlige delen, da Losby
hadde brøytet driftsvei langs
land på den andre siden. Fra
Lombardiet lå nå Halssjøen
videre sydover og badet seg 

i solskinnet så det gnistret 
i rimkrystallene på trærne
langs vannet. Tempoet ble
satt ned for å kunne nyte
solen og naturen. Ned -
kjøringen til Drettvann var
uproblematisk, og etter 
å ha krysset veien bar det ut
på Drettvann. Det var et
surere drag langs vannet og
solen varmet ikke så godt
lenger. Men da jeg nærmet
meg løypa til Skålsjøen, så

jeg at det steg opp røyk fra gapa -
huken på «Johan-odden», og da 

var det tid for matbit og en prat. Johan 
og gjengen hadde pilket på morgenen 
og fått noen småabbor. Med god fyr på
bålet var kaffen klar og praten i full gang
da jeg ankom. Mens jeg nøt medbrakt 
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og drakk «skaukaffe»,
gikk praten videre om
gamle dager og dagens
tilværelse.

Så var det på tide å bryte
opp og komme seg
videre til Skålsjøen. Det
begynte å bli flere folk 
i løypa og på Skålsjøen
gikk det skiløpere begge
veier. Vel over vannet og ned på
Vangenløypa kom valgets kval. Skulle 
jeg gå videre sydover mot Kløftetjern 
og ta turen den veien, eller var det på tide
å snu skituppene hjemover. Det ble med
det siste, og med god gli på skiene var 
jeg snart nede ved Paradisputten. Ned til
Simmingsmyr, forbi Breifoss til Eriksvann
gikk det unna og så bar det nordover til
Søndre Elvåga.

Etter å ha passert løypa opp til
Søndre Skytten, skrådde jeg
over vannet for å se om beveren
fremdeles holdt til der - og det
gjorde den. Turen over vannet
kan være litt kjedelig og jeg
gikk i egne tanker da brua plut-
selig var der. Over Petersbråtan
og videre opp til Langvann var
det mye folk å se, og med god
gli var turen ned Gudbrands -

dalen til Katisa og Nøklevann gjort unna
på kort tid. På Nøklevann krydde det av
folk som nøt det fine været, og i løypa
opp til Ulsrudvann hadde ungene laget
skibakke. Over Ulsrudvann så jeg
Østmarksetra ligge som et «Soria Moria» 
i solskinnet, og turen videre over
Katteputten og Skøyenputten ble en fin
avslutning på en strålende solskinnsdag.

God tur!

Foto: Steinar Saghaug. Fra Lombardiet ved Halssjøen 
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Nye turveier i Enebakk
Av Johan Ellingsen

Enebakk kommune la i høst fram en
kommunedelplan for friluftsliv, nærmiljø
og idrett. Her argumenteres det med
ønsker om å bedre den generelle folkehel-
sa ved å legge forholdene til rette for å
drive egenorganisert trenings- og mosjons-
virksomhet. Nærmiljøanlegg og lett til-
gang til Marka er viktige stikkord. Planen
legger opp til en sammenhengende turvei-
forbindelse mellom Flateby-Kirkebygda og
Ytre Enebakk med flere mindre turveier i
nærmiljøet. Man har ikke maktet å finne
noen løsning på tilgangen til Marka fra
Kirkebygda der to grunneiere stenger for

atkomsten. Dette er i ferd med å utvikle
seg til en pinlig sak, som reiser flere prin-
sipielle spørsmål om hvor sterkt den frie
ferdselsretten egentlig står. Saken har
skapt sterke irritasjoner hos turfolket og
kommunen må nå av prinsipielle grunner
se å finne en snarlig løsning på saken.
Ellers er det interessant å se at betydning-
en av Marka som friluftsområde er økende
også i en typisk landbrukskommune som
Enebakk, og at det også her er nødvendig
med en viss grad av tilrettelegging i form
av parkeringsplasser, skilting og rydding
av stier.

Rælingen kommune markedsfører seg
som trivselskommunen ved Østmarka
og Øyeren.

Nå har kommunen utgitt et friluftskart
som viser turstier, skiløyper, badeplasser,
fiskeplasser og andre ting av interesse 
i kommunen. Kartet vil være av interesse
for folk som ferdes i den delen av Østmarka
og ikke minst for folk som ikke er så kjent

der, men ønsker å bli det. Det er dessuten
beskrevet fire interessante turer til 
henholdsvis Bjønnåsen og Tjuvstuåsen,
rusletur i Naturreservatet, og en tur til
Østmarkas dype skoger.

Kartet kan fåes ved henvendelse til
Servicetorget i Rælingen Kommune, 
telefon 63 83 51 10, og koster kr 100.

Friluftskart for Rælingen
Av Arild Rambøl
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Nå kan du sjekke hvordan vær- 
og snøforholdene er på Skullerudstua
via internett. Nytt web-kamera gir
oppdatert informasjon.

Et såkalt øyeblikksbilde, som oppdateres
hver time, viser deg hvordan det akkurat
nå ser ut på sletta utenfor Skullerudstua.
Kameraet som sørger for informasjonen,
er satt opp av Skiforeningen. Flere kamera-
er er også plassert på stuene i Nordmarka. 

Skullerud-kameraet ble satt i drift i januar
og er det første i Østmarka. Ytterligere 
ett kamera er planlagt satt opp på Vangen 
skistue. 

Så selv om det regner og er snøfritt 
utenfor ditt stuevindu, kan turforholdene 
gjerne være meget gode i Marka. Det 
kan du nå eventuelt få bekreftet på 
internett. Men la ikke turen stoppe ved
datamaskinen, la den starte der …

Øyeblikksbildene finner du på 
www.skiforeningen.no
klikk på «web-kamera» -symbolet 
i hjørnet.

Nye web-kameraer i Østmarka
Av Even Saugstad

Skullerudstua 31.01.01 kl. 13.20
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I Sigurd Senjes bok
«Østmarka» står det
noen linjer om og 
et bilde av plassen
Dalbakk, som lå 

ca. 1 km sør for
Mariholtet. Som enke-

mann etter «´a Olava» bodde Dalbakken
alene fra ca 1910 - dog sammen med
kuer, høns og en tid en hest - helt til han
døde i 1932.

Mellom plassene Mariholtet og Dalbakk
hadde Sportsklubben Speed fra 1924 en
hytte i vannkanten ved Elvåga, inntil den
i 1947 ble revet som følge av oppdem-
mingen. Adkomst var med trikk til
Vålerenga, derfra to timers marsj innover 
i Østmarka. I de første årene Speed 
hadde hytta, var det tradisjon 
at gutta før jul dro opp til
Dalbakken, ordnet med varmt
vann og ga ham en real rund-
vask i en avskjæring. Kanskje
fikk han en skjenk også …

For oss i Speed var hytta vår
store kjærlighet – vi bodde jo
alle i tjukke byen. Da nazistene

hadde beslaglagt Speed-kontoret og alle
klubbens pokaler og eiendeler, var det
grunn til å frykte at de ville overta hytta.
En mørk høstkveld i 1941 dro en stor
gjeng av oss inn til hytta, og i løpet 
av natta bar vi mesteparten av møblene fra
Elvåga inn til kuskeboligen på Sarabråten,
hvor de ble oppbevart til faren var over.
(Hytta ble ikke tatt, den ble reddet ved 
at eierskapet ble overført til Speeds Eldre).

På turkartet over Østmarka er det avmer-
ket en løype nord-syd fra Ellingsrud over
Branntårnet: Ole Reistads løype. 
En høstkveld like før krigen skulle jeg,
som ofte ellers, til Speed-hytta. Fra
Sarabråten tok jeg opp til Hauktjern for 
å gå snarveien. Da kom tåka. Jeg så ikke
en meter foran meg i kveldsskumringen.

Den gang da …
Av Finn Paulsen

Speed-hytta ved Elvåga. 
Fra boka Speed gjennom 50 år.
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Og mørkere ble det. Jeg svirra omkring
lenge – lenge. Den gangen gikk det ikke
noen vei sydover fra det gamle brann -
tårnet. Plutselig sto en kar helt inntil 
meg i tåka. Han spurte hvem jeg var 
og hvor jeg skulle, han presenterte seg – 
Ole Reistad. Navnet sa meg ikke noe 
den gangen, men han fulgte meg helt 
ned til Mariholtet, og jeg kunne ta meg
fram over jordene på egen hånd.

Ole Reistad, som bodde på Furuset, var
en av de få flyverne som tok opp luftkamp
mot tyskerne i 1940. Han kom seg over
til England og Canada og ble sjef for
utdanningsleiren «Little Norway» 
i Toronto. Han ble faktisk et begrep – 
og et «friskt pust». Det er et ord etter 
ham fra den gang han ledet et lag i militær-
langrenn. På toppen av løypa, som var
vanskelig, ropte han: «Samling i bånn!» –
og satte utfor. Norge vant! 

Kulturminneutvalget har fått disse
gamle bildene fra Else Helgesen,
som er bosatt på Bøler og oldebarn
av «Mor Kattisa». Vi takker for
gaven og sender stafettpinnen
videre til andre medlemmer.

Øgården ca. 1920. Klare for jakttur 
i Østmarka: til venstre Rangvald
Brøter, i midten Karl Johansen, til
høyre ukjent.

Glade ungkarsdager på Bremsrudhytta

Bilder fra svunnen tid …
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Utklippet viser blant annet annonseringen foran
Østmarkas Venners første ordinære årsmøte 
16. februar 1967. Oslo og Follo Busstrafikk satte 
opp ekstrabuss fra Prinsdalen via Nordstrand 
og Ekeberg til Maskinistskolen på Etterstadsletta.
Medlemmer av Østmarkas Venner reiste fritt 
og en tegnet nye medlemmer på bussen.

Vi kan ikke love gratis buss til årsmøtet i mars. 
Men vi håper at så mange som mulig av dere 
kan komme. Ta gjerne med venner, så tegner vi 
medlemskap ved inngangen!

Også denne gangen er
utklippet hentet fra 

Gamle Aker Budstikkes 
spesialnummer fra 

3. februar 1967. 
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Årsberetning 2000
Styret framlegger med dette årsberetning for 2000.

Styrearbeid, utvalg og tillitsverv

Styrets sammensetning i perioden har vært:

Steinar Saghaug, leder x
Johan Ellingsen, nestleder  
Helga Gunnarsdóttir x
Arild Rambøl
Øyvind Pettersen x
Jan Olav Nybo
Gunnar Jonassen x

Varamedlemmer:
Finn Jensen x
Randi Hauger x

Sekretær og kasserer:
Liv Kristoffersen/Kristin Ohnstad

Revisor:
Erik Jøntvedt x

Valgkomité:
Oddvar Rollstad x
Kai Ekanger x
Trine Johnsen x
(x bak navn viser at vedkommende står på valg på årsmøtet)

Styremøter
I perioden har det vært avholdt ti styremøter. Også i denne perioden
har det vært et nært samarbeid og god kontakt med andre frilufts -
organisasjoner og offentlige etater. Styret og fagutvalgene har repre-
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sentert foreningen i fellesmøter, befaringer, utredninger og arbeid
innen foreningens formål. Uttalelser til offentlige myndigheter og
andre instanser har vært utarbeidet av styret og/eller utvalgslederne.

Fagutvalg
Styret opprettet i 1998 rådgivende utvalg, ledet av styremedlemmer:
Skogutvalget, Plan- og markagrenseutvalget, Kulturminneutvalget
og Informasjonsutvalget. Informasjonsutvalget ble i 2000 delvis
erstattet av et redaksjonsutvalg med ansvar for Nytt fra Østmarka.
Arbeidet i forbindelse med lekkasjene til Romeriksporten har vært
trappet betydelig ned. Det vises til egne rapporter fra utvalgene.

Kulturminner
På grunn av liten kapasitet har utvalget måttet konsentrere seg om 
å videreføre det arbeidet som ble påbegynt i 1999. Det vil si å bistå 
i forbindelse med utgivelsen av boken «Østmarka fra A til Å», samt 
å gjennomgå og systematisere foreningens arkiv. 

Dessuten har utvalget brukt mye tid på å gjennomgå den omfat-
tende, og høyst interessante, dokumentsamlingen som foreningen 
i fjor mottok fra Jens Ingulstad. Denne samlingen, som også består av
en mengde avisutklipp, gir en grundig beskrivelse av det omfattende
arbeidet som ble utført i foreningens styre og mange utvalg på 70-
tallet, og som bl.a. omfattet flere kulturminnesaker. 

Skog
Skogansvarlige i Østmarkas Venner har foretatt synbefaringer av
hogst områder i Østmarka og befart transportskader i Losbyområdet.
Dessuten har de representert foreningen ved forskjellige anledninger:
Støymøte arrangert av Oslo og Omland Friluftsråd (OOF) i Nordmarka
hvor friluftsorganisasjonene hadde en markering mot flystøy, Norsk
skogeierforenings seminar på Ringkollen i august og møte om hogst-
planer i Oslo kommune.

Markagrensa
De høye boligprisene i Oslo og omegn har for alvor aktualisert disku-
sjonen om behovet for flere boliger i regionen. Bosettingsmønsteret i
hovedstadsregionen er i sterk endring, med et tyngdepunkt som for-
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skyver seg østover og et påfølgende press på landbruksområder. Høye
boligpriser har satt fart i byggingen av nye boliger, samtidig som nye
store utbyggingsprosjekter - som f.eks. Bjørvika - kan komme til å
endre bosettingsmønsteret også innen byen. Et viktig poeng for OOF
har alltid vært at det er plass til flere i byen, bare det er vilje til det.
Bevaring av dagens markagrense er svært viktig for å holde oppe
presset for å finne nye alternativer på boligfronten. I Østmarkas
Venner ser vi det som viktig at vi bidrar til en diskusjon om den totale
utviklingen i hovedstadsregionen, med veiprising, kollektivtilbud og
fortetting som sentrale temaer som påvirker presset mot Marka.

Representasjon og deltakelse
Steinar Saghaug og Gunnar Jonassen har sittet som foreningens
representanter i Representantskapet til OOF, hvor Oddvar Rollstad er
styremedlem. Gunnar Jonassen, Oddvar Rollstad og Kjell Staxrud 
har representert foreningen i Oslo og Omegn Turistforening,
Skiforeningen og foreningen ØX. Trine Johnsen har representert
Østmarkas Venner i Miljøprosjekt Ljanselva. Steinar Saghaug og andre
har representert foreningen med foredrag og innledninger om
Østmarka og Romeriksporten.

Medlemmer
Ved årsskiftet 2000/2001 hadde foreningen 2239 medlemmer. De siste
årene har det vært en god del nye innmeldelser, samtidig som det har
vært en del naturlig avgang. Til tross for mange nye medlemmer i året
som har gått, har medlemstallet kun hatt en beskjeden økning p.g.a.
ufullstendig medlemsarkiv (se under).

Vervebrosjyre
For å stå bedre rustet til å verve nye medlemmer, har styret laget en
fin vervebrosjyre i samarbeid med naturfotografen Øystein Søbye.
Vervebrosjyren er lagt ved medlemsbladet med oppfordring til med-
lemmene om å verve nye venner av Østmarka. Vervebrosjyren har
vært tilgjengelig på de fleste stuene i Østmarka og er dessuten sendt
til en rekke bibliotek og delt ut i en del postkasser.

Styret arrangerte vervedugnad på Bøler bydelsdager, samt ved inn -
farts årene til Østmarka fire søndager høsten 2000, hvor en informerte
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om foreningen og vervet medlemmer. Dessuten har medlemmene
deltatt i vervingen. Resultatet av vervekampanjen var ved års skiftet
192 nye medlemmer, hvorav 90% er vervet høsten 2000. 

Medlemsarkiv
Det er satt i gang et omfattende arbeid med å gjennomgå og revidere
vårt medlemsarkiv både hva rutiner og innhold angår. Purring av 
kontingent for 2000 ble ikke sendt ut før i november. Styret finner grunn
til å beklage denne sendrektigheten. Styret la ved et brev med oppfor-
dring om å betale kontingenten, og purringen har ført til at vi har fått
mange tilbakemeldinger. Det er mange medlemmer som har flyttet uten
å melde adresseforandring, flere av våre medlemmer har gått bort, og
andre igjen har ikke betalt kontingent de siste par år da de hevder at de
har meldt seg ut uten at dette har vært registrert i vårt medlemsarkiv. Og
mange har selvfølgelig betalt etter påminnelsen.

Styret har nå vedtatt en strategi for å få en bedre oversikt over 
medlemsarkivet. Det innebærer bla. at vi sier opp avtalen med Postens
medlemsservice og at sekretæren overtar alt arbeid med medlems arkivet.
Utsending av medlemskort vil heretter skje i begynnelsen av året og 
purringer foretas flere ganger i året. De som ikke betaler etter gjentatt
purring vil bli strøket fra arkivet. På denne måten vil vi få en større 
kontroll og oversikt over medlemsmassen, og når oppryddingen er
gjennomført vil vi ha et oppdatert medlemsarkiv bestående av reelle
medlemmer. Vi vil samtidig fortsette arbeidet med å verve nye medlemmer. 

Styret beklager at vi ikke har arbeidet godt nok med innkreving av
kontingent og oppfølging av medlemsarkiv, men vi håper at medlem-
mene har tillit til styrets strategi for å bringe dette viktige arbeidet
i orden.

«Nytt fra Østmarka» i ny drakt
Foreningens medlemsblad «Nytt fra Østmarka» blir gitt ut fire ganger
i året. Medlemsbladet sendes alle medlemmer, samt til en del organisa-
sjoner og medier. Medlemsbladet har de siste årene vært redigert av
Mari Toft (Jet-Z) med Kirsten Ropeid som ansvarlig i styret. Da de
begge trakk seg, etter eget ønske, nedsatte styret et redaksjonsutvalg
bestående av Johan Ellingsen, Øyvind Pettersen og Helga
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Gunnarsdóttir. Redaksjonsutvalget innhentet anbud på layout og
trykking av bladet og valget falt på GAN Grafisk AS. Styret har fått
mange positive tilbakemeldinger på ansiktsløftingen fra medlemmer
og andre lesere. Selv om avisa ser dyrere ut, har vi tvert i mot spart
penger på omleggingen. Redaksjonsutvalget har dessuten søkt
Skattedirektoratet om momsfritak, som er innvilget f.o.m. siste halv-
del av 2000. Det vil på årsbasis bety en innsparing i størrelsesorden 
15-20.000 kroner.

Økonomi
Foreningens økonomi er tilfredsstillende, til tross for at resultatet ikke
ble som budsjettert. Det alt vesentlige av utgiftene går også i denne
perioden til trykking og utsendelse av medlemsbladet Nytt fra
Østmarka. Underskuddet kan tilskrives differensen under posten
andre utgifter, som skyldes bevilgningen til Saugstads bok «Østmarka
fra A til Å» og trykking av vervebrosjyre. Regnskap for 2000 og styrets
forslag til budsjett for 2001 følger på side 19.

Kontingenten
Styret foreslår at kontingenten holdes uforandret 

Enkeltsaker

Romeriksporten og Østmarka
Høringsuttalelse 
Regjeringen oppnevnte ved kongelig resolusjon 15. mai 1998 en
gruppe under ledelse av professor Per Kristen Mydske til å foreta en
bred gjennomgang av Gardermoutbyggingen, inkludert Gardermo -
banen og Romeriksporten. Høsten 1999 leverte utvalget en 360 siders
rapport som har vært ute på høring. Østmarkas Venner, Oslomarkas
Fiskeadministrasjon og Oslo og Omland Friluftsråd, som var blant
høringsinstansene, leverte 31.12.99 en ti siders høringsuttalelse til
Samferdselsdepartementet. Organisasjonene er sterkt kritiske til deler
av Mydske-utvalgets evaluering og oppsummering av sakskomplekset
Romeriksporten og Østmarka. 
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Ny granskning av «Gardermogate» 
I januar og februar pågikk det høringer i Stortinget om Gardermoen
og Romeriksporten. Høringene, som bygget på bl.a. Mydske-rapporten,
og ikke minst avsløringer i Aftenposten i forbindelse med høringene,
avdekket - ikke overraskende - en skremmende arroganse og ansvars-
fraskrivelse hos sentrale aktører i Samferdselsdepartementet og NSB.

Stortingets flertall besluttet - mot APs og SVs stemmer - å sette ned et
eget granskningsutvalg. Utvalget skal foreta en bred gjennomgang
av utredning, planlegging, prosjektering og utbygging av ny hoved-
flyplass og Gardermobanen. Beslutningsprosesser, ansvarsforhold,
organisering av arbeidet, økonomi, kvalitetsrutiner, informasjonsflyt
og miljøhensyn skal granskes. Fristen for kommisjonens arbeid er satt
til 31. januar 2001, og hensikten er å bringe på det rene om
Regjeringens opplysningsplikt overfor Stortinget er oppfylt.

Overføring av ansvar 
Jernbaneverket får hele ansvaret for å overvåke og følge opp områdene
som er berørt av Romeriksporten, herunder områdene i Østmarka.
Dette framgår av Stortingsproposisjon 52, som samferdselsminister
Terje Moe Gustavsen la fram for Stortinget i slutten av april. I proposi -
sjonen foreslås det at eierskap, forpliktelser og driftsansvar for infra-
strukturen til Gardermobanen overføres til Jernbaneverket, og inngår
som en del av det statlige Jernbaneverket. Flytoget fortsetter som et
statlig eid datterselskap av NSB.

Lekkasjeutvikling
Målinger av lekkasjene i Romeriksporten, foretatt av NVE og NSB-
Gardermobanen, viser at lekkasjene er betydelig redusert det siste halvå-
ret. Lekkasjene er nå på samme nivå som det NVE mente var forsvarlig for
å opprettholde tilnærmet naturlig vannbalanse. Under Nordre Puttjern er
lekkasjene redusert fra 141 l/min (desember 1999) til 104 l/min (juni 2000).
Tilsvarende tall for Lutvann er 342 l/min og 303 l/min. 

Søknad om hugst
Skogen omkring Nordre Puttjern og på Kjerringmyr er så ødelagt på
grunn av grunnvannslekkasjene at deler av den må hugges. Høsten
2000 leverte de berørte grunneierne en søknad om å få hugge 
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og frakte ut ca. 25 kubikkmeter døde trær. Skogbruksmyndighetene
har innvilget søknaden, og arbeidet skal foretas av Oslo skogvesen. 

«Sirkus Gardermobanen»
Gardermobanen slutter aldri å overraske. Høsten 2000 ble beboere på
Hellerud og Østmarkas Venner tatt på senga igjen da selskapets 
planer om et kunstig tjern i Trolldalen dukket opp. Etter sterke 
protester er planene nå lagt på is.

7. juni arrangementet på Sarabråten
Den årlige minnestunden ved Milorgbautaen på Sarabråten ble i fjor
arrangert for 14. gang av Østmarkas Venner. Vi overtok som kjent
dette arrangementet etter Bøler Vel og Fellesråd som hadde stått for
det i 20 år.

Det var i overkant av tre hundre til stede på minnestunden, som ble
åpnet med at Østensjø Janitsjar framførte «Fagert er landet». Årets
tale ble holdt av historiker og forfatter Arnfinn Moland, som er leder
for Norsk Hjemmefrontmuseum. For 14. år på rad sang bedriftskoret
Braathens Safe Singers. En fyldig reportasje er å finne i «Nytt fra
Østmarka» nr 3/00.

Medlemsmøte om markagrensa
Av alle saker Østmarkas Venner arbeider med, må bevisstgjøring
rundt den politiske betydningen av markagrensa sies å være den aller
viktigste enkeltsak, som foreningens arbeid står og faller med. Dette,
sammen med den sterke fokuseringen på de sterkt økende bolig -
prisene i Oslo, var bakgrunnen for at Østmarkas Venner inviterte til et
medlemsmøte den 10. oktober. Ca 60 medlemmer fikk en fin innfø-
ring i problemstillingen med et eksempel fra Rælingen, der miljøhensyn
i form av avkloakkering av eksisterende bebyggelse ble kjørt fram
som motiv for å bygge innenfor Marka. Møtet viste at den politiske
oppslutningen om grensevernet er høyst usikker. Det er viktig for oss
å påpeke alternativer til bygging i Marka og få fram en generell
debatt om sentralisering og nødvendigheten av regional planlegging. 
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Miljøprosjekt Ljanselva 
Året 2000 har vært det mest aktive året i Miljøprosjekt Ljanselvas 
10-årige historie. 

Den største begivenheten var den offisielle åpningen av fisketrappen
ved byråd Merete Agerbak Jensen. Byggingen av fisketrappen ved
Hallagerbanen betyr at Ljanselva er gjenåpnet for fiskevandring etter
30 års avbrekk. Åpningen ble fulgt opp av førstegangsoppføringen av
Kruttverkspillet – et historisk vandrespill i Liadalen – på kulturminne-
dagen 10. september 2000. 

Årets kommunalpolitiske begivenhet er at det til rehabilitering 
av Ljanselvdalen ble avsatt en million kroner på Friluftsetatens 
budsjett for 2000. Arbeidet med en reguleringsplan/verneplan for
Ljanselvdalen – fra Skraperudtjern til Fiskevollbukta i Bunnefjorden -
startet opp under ledelse av Friluftsetaten i desember 2000 med 
deltakelse fra berørte etater, bydeler og Miljøprosjekt Ljanselva. 

Den årlige ryddedugnaden langs Ljanselv-vassdraget i samarbeid med
«Rusken», fant sted 4. mai. 650 barn, unge og lærere fra omkring -
liggende skoler og barnehager deltok på formiddagen og ca. 40 
personer på familiedugnaden om ettermiddagen. Innsamlet avfall
veide drøyt 4000 kilo og ble kjørt til Grønmo av Parkvesenet og
Arbeidstreningen.

På initiativ fra Miljøprosjekt Ljanselva og ved imøtekommenhet fra
OBOS og Friluftsetaten, er det anlagt en enkel, gruset turveiparsell på
en kort strekning langs sydsiden av elva ved Leirskallen øst i for -
bindelse med at Vann- og avløpsetaten i en annen sammenheng
arbeidet med fornyelse av hovedvannledningen i området.

Foruten 7 ordinære prosjektmøter, har den dynamiske prosjektleder
Tor Holtan-Hartwig og andre «styremedlemmer» deltatt på diverse
befaringer, turer og tverrfaglige møter i 2000, som ble et gledens år
for Ljanselvas miljø!
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REGNSKAP 2000 OG BUDSJETT 2001

Forslag
DRIFTSINNTEKTER 2000 Budsjett 1999 budsj 2001

Kontingenter 178 270,00 190 000,00 146 632,00 186 000,00
Tilskudd/gaver 6 000,00 6 000,00
Renteinntekter 9 310,87 10 000,00 10 776,32 10 000,00
SUM INNTEKTER 193 580,87 200 000,00 163 408,32 196 000,00

DRIFTSKOSTANDER

Lønn/arb.giver avg. 33 716,00 34 000,00 34 625,00 40 000,00
1  Honorarer 26 168,00 20 000,00 21 215,00 10 000,00
2  Møter/tilstelninger 24 321,00 20 000,00 15 779,80 20 000,00

Postens kontingentservice 11 916,00 20 000,00 12 419,00 6 000,00
Medlemsblad 57 558,00 60 000,00 47 208,50 75 000,00
Trykkeriutgifter 5 000,00
Porto 28 730,54 26 000,00 20 193,90 30 000,00

3  Andre kostnader 32 736,56 10 000,00 9 654,30 10 000,00
SUM KOSTNADER 215 146,10 190 000,00 161 095,50 196 000,00

ÅRETS RESULTAT -21 565,23 0

EIENDELER 2000 1999
Kasse 279,06 1 749,50
Driftskonto 22 617,74 3 652,45
Skattetr konto 258,86 177,99
Høyrentekonto 134 589,61 178 981,11

4  Fordringer 7 710,00 0
165 455,27 184 561,05

GJELD

Offent.avg/forskuddsskatt 1 000,00 3 600,00
5  Leverandørgjeld 5 333,95 274,50

6 333,95 3 874,50

Egenkapital 1.1 180 686,55 178 373,73
Årets resultat -21 565,23 2 312,82
Egenkapital 31.12. 159 121,32 180 686,55

SUM GJELD EGENKAPITAL 165 455,27 184 561,05
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NOTER TIL REGNSKAP 2000

1   HONORARER
Wiktor Martinsen, hjemmesider på internett 6 980,00
Jet Z 10 332,00
Toft Montasje 8 856,00
SUM 26 168,00

2   MEDLEMSMØTER
Medlemsmøte Skullerud 8 950,00
Medlemsmøte Skullerud 3 332,00
7. Juni arrangement 1 766,00
Styretilstelning 5 000,00
Gaver 1 850,00
Blomster 277,00
Budbil 317,00
Høytaleranlegg 2 829,00
SUM 24 321,00

3   ANDRE KOSTNADER
Østmarkaleksikon 10 000,00
Vervebrosjyre 16 359,50
Adressediskett posten 500,00
Diverse 807,06
Leie lagerlokale 743,00
Revisjon 2 200,00
Kontorrekvisita 1 713,50
Finanskostnader 413,50
SUM 32 736,56

4   MEDLEMSKONTINGENT FOR 2000
Beløpet er overført fra postbanken i 2001 7 710,00

5   Beløpet på kontoen er kostnader som er ført 
i regnskapet, men betalt i 2001
Blomst 250,00
A-post svarsendingsavgift 171,00
Utsendelse Nytt fra Østmarka 4 630,95
Arbeidsg. avg. 282,00
SUM 5 333,95
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§ LOVER

§  1 – Navn. Foreningens navn er Østmarkas Venner, stiftet 8. november 1966.

§  2 – Formål. Foreningen har som formål å bevare Østmarka som frilufts- og rekre asjons -
område, og vil støtte arbeidet for et mangesidig sports- og friluftsliv.

Foreningen vil videre arbeide for å redde steder, bygninger og gjenstander med 
historisk og antikvarisk interesse i dette området. Foreningen er upolitisk og åpen
for alle sports- og friluftsinteresserte personer og organisasjoner. Den ønsker å stå i
nært samarbeid med bestemmende myndigheter og beslektede organisasjoner.

§  3 – Medlemmer.
Medlemmer av foreningen er:
1) Årsbetalende medlemmer og organisasjoner.
2) Livsvarige medlemmer og organisasjoner.

§  4 – Styret. Foreningens styre består av leder, valgt for ett år, 6 styremedlemmer valgt
for 2 år og 2 varamedlemmer. Disse velges så vidt mulig jevnt fordelt over de ulike 
distrikter rundt Østmarka. Styremedlemmene velges slik at det hvert år er 3 med-
lemmer på valg. Styret velger selv sin nestleder.

Styret avgjør hvordan sekretær og kassererfunksjonen skal fordeles, enten ved
ansettelse eller ved valg av sekretær og kasserer blant styrets medlemmer.
Styret oppnevner fagutvalg.

§  5 – Styrets plikter. Styret sammenkaller foreningens årsmøte. Styre- og medlemsmøter
sammenkalles så ofte lederen finner det nødvendig. For øvrig kan disse sammenkalles
når 3 av styrets medlemmer forlanger det. Styret er beslutningsdyktig når minst 4
medlemmer er tilstede. Sekretæren fører forhandlingsprotokollen og besørger
sammen med lederen den nødvendige korrespondanse.

Styret utarbeider årsberetning som legges frem for godkjenning på årsmøtet.

Den styret bemyndiger, fører regnskapet, sørger for å innkassere kontingenten og
fører medlemsoversikt. Styret forvalter forenings midler – i større saker etter 
årsmøtets vedtak. Styret sammenkaller foreningens fagutvalg til minst ett årlig 
samrådsmøte.

§  6 – Kontingent og medlemskap. Kontingenten skal betales forskuddsvis pr kalenderår.
Kontingentens størrelse fastsettes av årsmøtet. Skylder et medlem kontingent for et
år, er det ikke valgbart og har ikke stemmerett. Medlemmer som skylder kontingent
for flere år, kan styrkes av styret. Medlemmer som beviselig motarbeider foreningens
interesser, kan strykes som medlemmer etter at en slik beslutning er godkjent av
årsmøtet. Utmelding av foreningen bør skje skriftlig og forfalt kontingent betales.
Kollektivt og familiemedlemskap gir 1 stemme.
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§  7 – Årsmøtet. Årsmøtet er foreningens øverste myndighet. Det holdes hvert år innen
utgangen av mars måned og innkalles av styret minst 14 dager før årsmøtet holdes.
Forslag som ønskes satt opp på sakslisten og behandles på foreningens årsmøte, må
være innsendt til styret innen 15. januar slik at styret kan behandle forslaget og ta
det med i innkallingen.

Det ordinære årsmøtet skal behandle:
1. Valg av dirigent
2. Årsberetning
3. Regnskap
4. Innkomne forslag
5. Fastsettelse av kontingent og godkjenning av styrets forslag til budsjett
6. Valg:

Leder for ett år
Tre styremedlemmer for to år
To varamedlemmer for ett år
Revisor for ett år, etter forslag fra valgkomiteen
Valgkomité med leder og to medlemmer for ett år, etter forslag fra styret

Vedtak fattes – med unntak av saker etter lovens §§ 10 og 11 – med alminnelig fler-
tall. I tilfelle stemmelikhet gjør lederens stemme utslaget.

§  8 – Ekstraordinært årsmøte. Ekstraordinært årsmøte innkalles med minst 14 dagers 
varsel når styret finner det nødvendig, eller skriftlig krav foreligger fra minst 100
medlemmer. Bare saker som er ført opp på dagsorden kan behandles.

§  9 – Utmerkelser. Personer som har gjort en særdeles verdifull innsats for Østmarka, kan
utnevnes til æresmedlemmer av Østmarkas Venner. Utnevnelsen kan bare skje
under foreningens årsmøter og etter forslag fra styret.

§ 10 – Lovendring. Forslag om lovendring må innsendes til styret innen 15. januar, og
behandles på ordinært årsmøte. For at lovendring skal bli vedtatt, kreves det 2/3
flertall blant de fremmøtte med stemmerett.

§ 11 – Oppløsning. Forslag til oppløsning av foreningen behandles av det ordinære 
årsmøtet hvor det kreves 3/4 flertall for å bli vedtatt. Beslutter årsmøtet oppløsning
med det nødvendige flertall, innkalles det til ekstraordinært årsmøte, hvor det
også kreves 3/4 flertall for å bli vedtatt. I tilfelle oppløsning kan årsmøtet bestemme
hvordan foreningens midler skal anvendes.



Navn: Telefon:

Adresse:

Postnummer: Pensjonist Ungdom

Slå ring om Østmarka!
Du som vil støtte Østmarkas Venner, bli medlem! Skriv navn og adresse her, klipp ut
denne annonsen og send den til: Østmarkas Venner, Boks 129 Tveita, 0617 Oslo

Hjemmeside: http://home.sol.no/~wiktoram/oevside1.htm.

Kontingenten er kr. 100 per år, pensjonister og ungdom under 20 år og under utdanning
kr. 60. Borettslag og organisasjoner kr. 200. Blankett vil bli tilsendt etter innmelding.

BEt

-blad

Returadresse:
Østmarkas Venner
Postboks 129 Tveita
0617 Oslo

Medlemskontingent 2001
Som medlem av Østmarkas Venner har du nylig fått innbetalingskort for kontingent for
2001. For å spare oss mye ekstra arbeid og store omkostninger i forbindelse med purring
ber vi deg betale snarest mulig. De som ikke betaler etter purring vil bli strøket fra arkivet. 

Viktig melding til de av dere som betaler via nettbank. Pengene går inn på en felleskonto
hos Posten og fordeles videre til forskjellige foreninger etter Kundeidentifikasjon (KID). 
Du trenger derfor ikke ta hensyn til det, hvis navnet på en annen forening kommer opp 
på kvitteringen. Posten garanterer at pengene kommer fram til Østmarkas Venner.

Verv enda flere venner!!
Styret har laget en fin vervebrosjyre i samarbeid med naturfotografen Øystein Søbye. 
Som et ledd i vår vervekampanje oppfordrer vi fortsatt hvert enkelt medlem til å bruke 
fargebrosjyren som var vedlegg i nummer 3/2000 til å verve nye venner av Østmarka. 

Du kan også bruke vervekupongen på baksiden av Nytt fra Østmarka, eller melde medlem-
mene inn via vår hjemmeside på nettet: (http://home.online.no/~wiktoram/oevside1.htm).

Du har sikkert  naboer, venner eller arbeidskollegaer som kunne tenke seg å bli med 
og støtte vårt arbeid for å bevare Østmarka.

Medlemskapet koster kun kr. 100,- og kr. 60,- for pensjonister og studenter. 
Foreninger og borettslag betaler kr. 200,-. 

Bruk vervebrosjyren aktivt. Hvis alle bidrar med ett nytt medlem blir vi dobbelt så mange!! 
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