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I mangel av saklige argumenter tok i sommer 
Fremskrittspartiets ungdom i Oslo øks og 
motorsag i bruk for å flytte markagrensa 
ved Lutvann. Østmarkas Venner anmeldte 
de unge representantene fra «Lov og orden-
partiet» for ulovlig hogst og selvtekt på annen 
manns eiendom. De ble også anmeldt av 
Friluftsetaten i Oslo kommune.

Politianmeldelsen ble gjort  fordi  FpU-aksjonen 
etter vårt skjønn var et klart og bevisst brudd 
på lover og forskrifter som skal beskytte Marka 
vår. Skulle vi oversett denne form for pøbelopp-
treden slik at de kanskje ikke hadde fått all den 
medieoppmerksomheten de søkte? Nei, mener 
jeg. Det er viktig at det reageres også ut fra et 
prinsipielt grunnlag, særlig når representanter 
for en politisk organisasjon tar loven i egne 
hender. Oslo FpU brøt også et enstemmig 
bystyrevedtak om ikke å drive parti politisk 
propaganda i Marka. Jeg er opptatt av at 
de politiske partiene må ha mange arenaer å 
drive politikk på, men jeg er over bevist om at 
demokratiet ikke blir skade lidende om Marka 
fortsatt får være hovedstadsbefolkningens vik-
tigste rom for ro og stillhet. 

Forslagene om å ta mer av Marka  for å bygge 
boliger bidrar bare  til å avspore den viktige 
boligdebatten som handler om å skaffe de 
som trenger det en bolig til overkommelig 
pris. Det er grundig dokumentert at det finnes 

nok arealer både i Oslo og de andre Marka-
kommunene til å bygge det som trengs av 
boliger uten å røre markagrensa. Disse stadig 
tilbakevendende debattene om markagrensa 
bidrar ikke til at det blir bygget en eneste ny 
bolig, men blir en sovepute for planleggere, 
utbyggere og politikere som derved ikke går 
løs på den egentlige oppgaven: å bygge boliger. 

Markagrensa er ingen hellig ku. I såfall er den 
slaktet mange ganger, og vi ser «beingrinda» 
flere steder. Den svarte streken som Oslo og 
omland friluftsråd trakk rundt Oslomarka i 
1938 har vært justert og endret en rekke ganger. 
Hver gang er det inngått kompromisser som 
har ført til at Marka har krympet – Østmarka 
er vel den marka som har avgitt mest til 
utbyggingsformål. Nå er grensen nådd! 

Vi ønsker en åpen markagrense som inviterer 
flest mulig inn i Østmarka, men uten at de 
blir bofaste der. Flest mulig markabrukere er 
altså fortsatt det beste vernet.

Vi vil verne om de viktige verdiene som Marka 
representerer. Vår forenings formål er å bevare 
Østmarka som frilufts- og rekreasjonsområde 
og å støtte arbeidet for et mangesidig sports- 
og friluftsliv. 

Derfor sier vi nei til flere ødeleggende inngrep. 
Vi sier nei - fordi vi sier «Ja til Østmarka».
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Nytt fra Østmarka

Grensen er nådd  
– for både hærverk og boligbygging i Østmarka!

Av Steinar Saghaug



Østmarkas Venner inviterer medlemmer og andre interesserte til

 Åpent debattmøte 

Skogbruk og friluftsliv – lar det seg forene?

Torsdag 11. oktober kl. 19.00
Skullerudstua

Innlegg ved:
Jan Fredriksen, Oslo Skogvesen 
Erling Bergsaker, Losby Bruk

Heidi Sørensen, Stortingsrepresentant Oslo

Ordstyrer: Johan Ellingsen, Østmarkas Venner

Pause med enkel bevertning

Etter pausen åpnes det for innlegg, spørsmål og kommentarer fra salen
Møt opp og si din mening!

Alle er hjertelig velkomne 

For å komme til Skullerud kan en ta T-banen (linje 3 Mortensrud)  
til Skullerud, buss 79 fra Nordstrandsområdet eller Hellerud,  

eller kjøre til P-plassen ved Olaf Helsets vei
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Av Johan Ellingsen

Den 11. oktober arrangerer Østmarkas 
Venner sitt årlige høstmøte - denne gang 
om skogbruk og friluftsliv. Vi har invitert 
to større skogeiere i Østmarka for å for-
telle om sin måte å drive skogbruk på. 

Etter et politisk vedtak i bystyret er 
hogstkvantumet i Oslos kommunesko-
ger redusert med to tredjedeler. Som 
et synlig tegn på en endret miljøprofil, 
fikk Skogvesenet NOAs miljøvern-
pris for sin gode skogskjøtsel. Jan 
Fredriksen fra Skogvesenet vil med 
lysbilder fra Østmarka orientere 
om hvordan dagens skogsdrift 
er lagt opp, hvordan dette har 
endret lønnsomheten og hva 
han mener at man har opp-
nådd med endringene. Er 
friluftsfolket i hovedstaden 

- som er de egentlige eierne 
av kommuneskogene - til-
fredse med denne omprioriteringen?

Losby Bruk er også en stor skogeier 
i Østmarka og som, i likhet med 
Skogvesenet, er pålagt å følge markafor-
skriftene. Som stor, privat skogeier er selv-
sagt privatøkonomisk lønnsomhet viktig 
for eierne. Også Losby Bruk har endret 
sin måte å drive skogen på, men her vil 
selvsagt tilrettelegging for friluftsliv være 
en ekstra kostnad. Skogbrukssjef Erling 
Bergsaker vil orientere om hva de gjør 
for å tilfredsstille friluftslivets krav, og 
han vil svare på om det er mulig for en 

privat skogeier å følge Oslo kommunes 
eksempel. Hvilken framtid ser han for 
skogbruket i Østmarka med økende krav 
om tilrettelegging og hensyn til friluftsli-
vet og vern av spesielle naturområder? 
Kan det tenkes at en privat skogeier kan 
dreie virksomheten over på andre inn-
tektsmuligheter med basis i skogen, som 

f.eks. jakt, fiske og utmarksturisme?

Som «djevelens advokat» har vi 
invitert den tidligere leder 

av Naturvernforbundet – 
nå stortingsrepresentant, 
Heidi Sørensen, som vil 
ta for seg miljøvernets 
krav til et bærekraftig 

skogbruk. Det er naturlig 
å spørre om dagens marka-

forskrift er tilfredsstillende for 
de hensyn den skal ivareta, eller 

om friluftsfolket ønsker enda strengere 
restriksjoner lagt på skogbruket. I tilfelle, 
hva er mangelfullt ved dagens markafor-
skrifter?

Hun vil også sette et kritisk søkelys på 
det ofte kravfulle moderne friluftslivet, 
som ikke alltid er så miljøvennlig og 
forenlig med en bærekraftig utvikling. 
Utfordringen må være å høste av skogres-
sursene på en måte som både ivaretar 
naturverdiene og som gir rom for et 
enkelt og opplevelsesrikt friluftsliv. Lar 
skogbruk, markavern og friluftsliv seg 
overhode forene?
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Av Kai Ekanger

Minnestunden ved Milorg-bautaen 7. juni 
2001 gir på mange måter grunn til etter-
tanke. Men mens ettertanke ofte er noe 
vi tyr til når vi er lei oss for noe, så er 
ettertanken ved denne anledning uteluk-
kende positivt ladet. Det ble en flott 
kveld. Ambassadør Bernt H. Lund holdt 
en tale som i seg selv var minneverdig. 
Han påviste slektskapet mellom den kamp 
de unge døde førte, og dagens kamp mot 
destruktive ideer.

Talerne fra Milorg-veteranene lyktes i 
å gjøre historien nærværende. Styreleder 
Steinar Saghaug fikk som siste taler på en 
overbevisende måte understreket Bernt H. 
Lunds budskap om at vi i dagens kamp 
mot nynazisme kjemper mot de samme 
krefter som motstandsbevegelsen kjempet 
mot.

Det er ellers nærmest utrolig i våre dager 
å tenke seg at mer enn 1200 mennesker 
skulle delta ved et arrangement innpå 
skauen i Østmarka en regnfull sommer-
dag. Etterpå fikk de rundt 35 Milorg-
veteranene som deltok snakke med en 
blid Kong Harald, som avfeide alt snakk 
om det fæle været med å erklære at han 
tålte da litt vann. Jeg kan ikke huske 
noe arrangement der folk etter selve min-
nestunden jublet og lo sammen med en 
konge som viste alle tegn på å kose seg, 
selv i striregnet. Det var helt på det rene 
at det var flere enn Kongen som mente at 
de også tålte litt vann.

Tanker ved kongebesøket på Sarabråten

Takk til H. M. Kongen
Østmarkas Venner vil med dette framføre 
en varm takk til H. M. Kong Harald for del-
takelsen i minnestunden 7. juni. Det store 
oppmøtet på en slik eventyrlig regnværsdag 
er det beste beviset på at de fremmøtte 
satte særdeles stor pris på H. M. Kongens 
besøk. Både under besøket og i ettertid har 
vi fått utallige bekreftelser på at regnet 
ikke ødela den stemningsfulle begivenheten. 
Som et lite minne til alle de som trosset 
regnværet har vi på de neste fire sidene 
samlet et utvalg av bilder fra minnestunden.

ESPEN BRATLIE
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Hans Majestet hadde selvfølgelig hoved-
æren for det store oppmøtet, og hans 
deltakelse og blomsterhilsen er et høyde-
punkt i serien av arrangementer. Men 
vi skal notere oss at denne årlige minne-
stunden ikke er noe hvilket som helst 
arrangement. Det er ikke mange bautaer 
av dette slaget der det i 55 år er holdt min-
nemøter med kjente talere. Ikke en gang 

i offentlig regi er det mange bautaer fra 
2. verdenskrig som har fått slik oppmerk-
somhet. Først var det Milorg-veteranene 
som i mange år hadde sine private sam-
menkomster hver sommer. I 1967 overtok 
Bøler Vel og Fellesråd arrangementet og 
var ansvarlig for det 20 år på rad, mens  
Østmarkas Venner deretter har stått for 
gjennomføringen av minnestunden 15 
ganger på rad. Privatpersoner og lokalor-
ganisasjoner har sikret de døde et varig 
minne. Trygve Bratteli talte en gang ved 
minnestunden og rettet en takk for at 
lokalbefolkningen tok vare på bautaen.

Et flertall av talerne opp gjennom årene 
har hatt sin bakgrunn fra krigens mot-
standsbevegelse. Det dreier seg om tid-
ligere områdesjef i Milorg 13130 Terje 
Diesen og andre kamerater fra Milorg 
Oslo. Ved bautaen har ellers blant andre 
følgende talt: Milorgs leder Jens Chr. 
Hauge, Gunnar «Kjakan» Sønsteby, Claus 
Helberg og Kristian Ottosen. Det dreier 
seg også om kjente kvinner og menn som 
Erik Bye, Åse Kleveland, Sigrid Helliesen 
Lund og Arnfinn Moland, samt fram-
tredende politikere som Jo Benkow, Inger 
Louise Valle, Jens Evensen og Brynjulf 
Bull.

Når det nå kom 1200 mennesker, er nok 
det rekord så langt, men vi må huske at vi 
en rekke ganger har hatt 4-500 personer 
tilstede. Også denne gangen hadde vi 
korps og kor med, Braathens bedriftskor 
har sunget 15 ganger på rad uten godt-
gjørelse. Kampen Janitsjar har to ganger 
spilt for det gode formål.

Unge mennesker søker i dag kunnskap 
om hva som hendte under okkupasjonen. 
Ikke minst for deres skyld har Østmarkas 
Venner vedtatt at denne minnestunden 
skal føres videre.

Program fra kongebesøket
Værgudene sørget for at de aller fleste fikk 
sine program ødelagt av regnværet. Men 
fortvil ikke, vi har fortsatt program på lager. 
Hvis noen av de tilstedeværende ønsker å 
ha programmet som et minne, kan dere ta 
kontakt med Helga på telefon 95 99 23 49 
og vi sender det i posten uten kostnad.

JAN OLAV NYBO
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H. M. Kongens Besøk 7. juni 2001

ESPEN BRATLIE

ESPEN BRATLIE

ESPEN BRATLIE

ESPEN BRATLIE
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JAN OLAV NYBO
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IVAR EKANGER
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ESPEN BRATLIE

JAN OLAV NYBO

KOLBJØRN JACOBSEN
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Som annonsert i forrige nr. av medlemsbla-
det inviterte Østmarkas Venner sine med-
lemmer til «Sommernatt på Tonekollen» 
mellom 16. og 17. juni. Deltakerne fikk 
med seg en vandring med solnedgang 
over Tonevann, duftende nattfiol og lilje-
konvall langs stien opp til Tonekollen, 
og en enestående utsikt over Østmarkas 
blånende åser fra Tonekollen før natta 
senket seg over skog og vann.

Soloppgangen over Østmarka ble et høyde-
punkt før vandrerne returnerte gjennom 
hjertet av Østmarka til Bysetermosen.

På oppfordring gjentar vi vandringen til 
neste år, og da håper vi på enda større 
deltakelse. Sett av fredag 14. juni kl. 20.00 

- lørdag 15. juni kl. 10.00. 

Mer informasjon kommer i Nytt fra 
Østmarka nr. 2-2002.

H.G.

Mange turgåere har nok registrert at det 
er mye brun furu i Østmarka denne som-
meren. Dette gjelder spesielt ungfuru på 
2-3 meters høyde, men også store trær 
har mye brunt bar. Dette skyldes i hoved-
sak soppangrep forårsaket av klimatiske 
forhold. 

Høsten 2000 åpnet himmelens sluser seg, 
og da året var omme gikk høsten inn 
i historien som en av de mildeste og 
mest nedbørrike på mange tiår. Slikt vær 
er perfekt for enkelte skadesopper. Det 
er to typer sopp som har vært aktive. 

Furuskyttesoppen angriper baret på trærne. 
Hele treet kan dø, men skadeomfanget 
er stort sett i de nedre delene av kronen. 
Knopp- og grentørkesoppen fører til at 
årsskuddene blir angrepet og neste års 
skuddskyting uteblir.

Men ved siden av klimarelaterte sopp-
angrep har også klimatiske forhold inn-
virket direkte på furu. Den milde høsten 
førte til sein og dårlig «innvintring», og 
dette kombinert med frost og tørkestress 
utover våren har også ført til brune nåler 
og bartap utover våren og sommeren.

Nattfiol og soloppgang på Tonekollen

To- og firbeinte medlemmer på toppen 

av Østmarka som bader i morgensol. 

Foto: Steinar Saghaug.       

Hvorfor er furua blitt brun? 

H.G.
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Skullerudstua i Lørenskog må ikke for-
veksles med den større og mer kjente 
stua av samme navn i Oslo. Lørenskogs 
ny-gamle serveringssted ligger innerst i 
Vålerveien, som er en blindvei uten biltra-
fikk og som tar av fra Losbyveien like 
etter den nedlagte Fredheim skole.

Vafler og hallingkast
Det er Leikarringen Hunar som står for 
serveringen, som er åpen hver søndag 
fra midt i september til ut april. Terje 
Hjørnevik i leikarringen forteller at det 
særlig er barnefamilier og pensjonister 
som benytter seg av tilbudet. Med snaue 

to kilometers tur fra parkeringsplassen 
ved Fredheim skole er det et fint mål for 
dem som vil ha en lett og kort tur. Men 
også for den som vil ha en langtur, kan 
stua være et fint mål. Turen fra for eks-
empel Bøler/Oppsal går på sti og vei i et 
variert Østmarka-terreng. Skullerudstua 
kan du nå pr. sykkel – enten direkte fra 
Losbyveien eller via Mariholtet, demnin-
gen, Knuttjern og en kort og god trillesti 
siste stykket ned til stua. Vinterstid er 
det kjørt opp skiløyper som knytter stua 
sammen med løypenettet i det øvrige av 
marka.

– Det er særlig kaffe og vafler som er popu-
lært hos de besøkende, sier Hjørnevik, 
som kan fortelle om søndager med nær-
mere 200 gjester og 15 liter vaffelrøre.  
– Men hvis været er grått, kan vi risikere 
at kun noen ganske få legger turen om 
Skullerudstua, sier Hjørnevik. Det er leikar-
ringens 50 medlemmer som sørger for  
driften på dugnad. Og med leikarrings-
folk bak disken, kan turfolket være så 
heldige å få en danseoppvisning på kjøpet. 
Og de gangene Hunar-medlemmene svin-
ger seg i dansen på Skullerudstua, er det 
til trekkspillmusikk av stedets nærmeste 
nabo, Martin Lorentzen.

Skullerudstua i Lørenskog:

Nytt serveringssted i gammel bygning
Av Even Saugstad

Med Østmarka i ryggen og Lørenskogs svakt kuperte jordbrukslandskap i front, 
kan du innta matpakke, kaffe og vafler i historiske omgivelser på Skullerudstua. 
Bygningen er fra 1669 og sannsynligvis kommunens eldste hus. I 1998 ble det åpnet 
enkel servering i stua 

Skullerudstua i dag – et trivelig serverings-

sted midt mellom skog og jordbruksland-

skap. (Foto: Even Saugstad)
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Slik så Skullerudstua ut i 1954 mens det ennå 

var gårdsdrift på stedet. Huset ble panelt 

under restaureringen kommunen gjorde på 

90-tallet. (Foto: Lørenskog kommune)

Gammel storgård
Skullerud gård var en gang en stor gård. 
Så seint som i 1954 var det tre hester, tolv 
kuer, åtte ungfe samt griser og høner på 
gården. Og det har opp gjennom tidene 
hørt store skogområder til gården i tillegg 
til husmannsplasser og seter. Skullerud 
kan ha blitt ryddet allerede i vikingtida. 
Våningshuset som står der i dag, er satt 
sammen av to stuer, den eldste muligens 
så gammel som fra 1669. Den andre delen 
er fra 1770 og hadde opprinnelig jordgulv. 

Bygningen er en av de få gjenværende 
slike hus fra 1600-tallet og er bygdas 
eldste. Lørenskog sparebank hadde sine 
første lokaler her. 

Fra 1749 eide Peder Cudrio Skullerud gård. 
Peder og kona Karen eide etterhvert store 
deler av Østmarka: Losby skog, Rausjø 
skog og områdene mot Krokhol. Gården 
har opp gjennom årene i perioder hatt 
samme eier som Losby bruk, men i andre 
perioder vært selvstendig gårdsbruk. På 
1960-tallet opphørte gårdsdriften, men 
den store låven ble stående helt fram til 
1980. Låvebrua i stein er det eneste som 
fortsatt minner om at det her en gang var 
en storgård.

Lørenskog kommune kjøpte stedet i 1974, 
og den dyrkede marka rundt huset er 
nå forpaktet bort til nabogårdene. Et 
omfattende restaureringsarbeide startet på 
90-tallet for å få det meget nedslitte 
men verneverdige våningshuset i skikkelig 
stand. Stua leies ut til sluttede selskaper 
av kommunens kulturkontor. 

Skullerud gård i 1955. Låven ble revet i 1980 og våningshuset – som i dag kalles Skullerudstua  

– skimtes mellom trærne. (Bildet er håndkolorert) (Foto: Lørenskog kommune)

13



Skullerud skrives med med både én og 
to l’er. Navnet kommer av mannsnavnet 
Skule og rud som betyr rydning – altså 
plassen som Skule ryddet. 

Natursti
Like bak Skullerudstua starter naturstien 
«veidemannstien» som er satt opp av 
Lørenskog Jeger- og fiskerforening. Løypa 

har poster som forteller om skog og skog-
bruk samt noe informasjon av mer lokal 
karakter. Blant annet er det satt opp en 
modell av en vannmølle i bekken opp mot 
Skullerudtjern. Naturstien er merket med 
blå merker og går i tre sløyfer opp mot 
Skullerudtjern. Her er det fin rasteplass 
med gapahuk. 

Et møysommelig restaureringsarbeide ble utført av Lørenskog kommune for å få 

Skullerudstua slik den nå ser ut. (Foto: Bjørn Berre, Lørenskog kommune)

Et trivelig inventar gjør markastua til et 

populært sted å besøke både for turfolket 

og for de som leier stedet til sluttede 

selskaper. 

(Foto: Bjørn Berre, Lørenskog kommune)

Fakta:
Beliggenhet:  I enden av Vålerveien, vest 

for Losbyveien. 
Åpningstider:  Søndager 11.30 - 15.00. 

Stengt fra 1. mai  
til ca 15. september.

Telefon:  67 92 95 00 (Lørenskog kom.)

Sitteplasser:  Ca 20.
Byggeår:   Ca 1669. Omfattende 

restau rert i 1994/1995.
Drift:  Leikarringen Hunar.

Eier: Lørenskog kommune.
Avstander:  P-plassen, Fredheim skole:  

2 km.
 Vangen: 11,5 km. 
 Mariholtet: 5,6 km.
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Nytt serveringstilbud på Losby
Turfolket som starter turen på Losby i Lørenskog får nå et nytt serveringstil-
bud. I låven/stallen på Losby åpner Lørenskog kommune en «markastua» i løpet 
av oktober i år.

Låven vil være lett tilgjengelig der den ligger i krysset rett øst for parkerings-
plassen ved Losby, og restaureringen er godt i gang. I tillegg til serveringsdel, 
vil bygningen også ha en besøks- og opplevelsesgård. Her vil både små og 
store fra neste vår kunne oppleve blant annet geiter, sauer, griser,  høner og 
kaniner. Ridesenteret som lenge har holdt til i stallen, vil fortsatt være her, 
men også disse lokalene vil bli pusset opp. 
 I låven vil det også bli mulig å få leid kanoer med traller til bruk på 
Mønevnn. Kommunen vurderer også å leie ut sykler, lavvoer (store telt) og 
annet utstyr. Det er også mulig at det vil bli åpnet en naturbarnehage i forbin-
delse med låven/stallen. Utearealene vil også bli kraftig opprustet.

E.S.

Åpningstider for serveringsstedene i Østmarka høsten 2001 og vinteren 2001/02

 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag

Vangen 10 -16 10 - 16 10 - 16 10 - 16 10 - 16 10 - 16 10 - 16

Sandbakken Stengt 11 - 16 11 - 16 11 - 16 Stengt 11 - 16 11 - 16

Østmarkkapellet Stengt Stengt Stengt Stengt Stengt Stengt 10 - 151 

Skullerudstua (Oslo) 11 - 19.30 11 - 19.30 11 - 19.30 11 - 19.30 Stengt 11 - 15 10 - 16

Rustadsaga Stengt 10 - 16 10 - 16 10 - 16 10 - 16 10 - 17 10 - 17

Mariholtet Stengt 10 - 17 10 - 17 10 - 17 10 - 17 10 - 16 10 - 17

Skjelbreia2   Stengt Stengt Stengt Stengt Stengt (10-17) 3  10 - 17

Skullerud (Lørenskog) Stengt Stengt Stengt Stengt Stengt Stengt 11.30 - 15

NB! Spesielle åpningstider i jule- og nyttårshelgen.

Østmarka på fløten
Den årvåkne kaffe/fløte-drikker, har nå kunnet konstatere at 
Tine meierier har valgt Østmarka som motiv på sine små fløte-
bokser. De små boksene som brukes blant annet på serverings-
stedene, har ulike motiv. Et av bildene som har blitt tatt i bruk 
for å pryde den lille beholderen er fra vårt nærområde og 
utstyrt med teksten «Høstfarger i Østmarka, Oslo». 

Østmarka er altså ikke lenger bare kremen  
av norske skogsom råder, men også fløten …       E.S.

1 Stenger kl. 14 hvis dårlig vær.   2 Åpent kun i skisesongen.   
3 Avhenger av at betjening er tilgjenglig.
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Purring av medlemskontingent for 2001
Ved gjennomgang av vårt medlemsarkiv i 
august viste det seg at ca. en femtedel av 
våre medlemmer (ca. 500) ikke har betalt 
kontingenten for 2001. Hvis du er en av 
disse, har du nylig fått en bankgiro i posten. 
Vi ber deg om å betale snarest. De av våre 
medlemmer som ikke betaler vil bli strøket 
fra arkivet og får ikke neste medlemsblad. 
Hvis du har betalt, ber vi deg vennligst 
se bort i fra henvendelsen eller ta kontakt 
med vår sekretær for å oppklare eventuelle 
misforståelser. 

Vi har samtidig gjennomgått alle medlems-
blad som returneres fra Posten merket «adres-
se ukjent». For de aller fleste av dere har vi 
greid å spore opp den nye adressen.  Men 
det betyr også at der hvor flere personer 
har samme navn, har vi måttet ta noen 
sjanser. Det kan være forklaringen på at 
noen få personer får avisen uten å ha vært 
medlemmer. Hvis det er tilfelle, ber vi 
dere sende oss en melding eller returnere 
avisa så vi kan slette dere fra arkivet. Vi 
oppdaget samtidig at Posten i noen tilfeller 
gjør for dårlig arbeid. F.eks. har de returnert 
medlemsblad hvor adressen var Grusveien 2, 

men skulle vært nr. 4. Derfor, kjære medlem-
mer: meld i fra til Østmarkas Venner hvis 
dere flytter eller adressen ikke er korrekt.

Verv enda flere venner!
Vi er helt avhengig av medlemmer for å 
kunne drive vår organisasjon og gi ut vårt 
lille medlemsblad. Vår tyngde i forhold til 
de som presser på for å flytte markagrensa er 
avhengig av dere. Uten medlemmer, ingen 
forening som kjemper for Østmarka. Vi er 
mange, men trenger enda flere. Som et ledd 
i vår vervekampanje oppfordrer vi fortsatt 
hvert enkelt medlem til å verve nye venner 
av Østmarka. Du kan bruke vervekupongen 
på baksiden av Nytt fra Østmarka, eller 
melde medlemmene inn via vår hjemmeside 
på nettet. Hjemmesiden finner du enten 
ved å søke etter Østmarkas Venner eller på:  
http://bedreraad.no/markavenn.htm 

Du har sikkert naboer, venner eller arbeids-
kollegaer som kunne tenke seg å bli med 
og støtte vårt arbeid for å bevare Østmarka. 
Hvis alle bidrar med ett nytt medlem blir vi 
dobbelt så mange!
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BEt

-blad

Returadresse:
Østmarkas Venner
Postboks 129 Tveita
0617 Oslo

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

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

Navn: Telefon: 

Adresse: 

Postnummer: 


