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Velkommen til Østmarka!
Av Steinar Saghaug

Østmarkas Venner har som formål å bevare 
Østmarka som natur- og friluftsområde for 
dagens og kommende generasjoner. Vi mener 
at det beste vernet er at flest mulig bruker 
Marka på en bærekraftig måte. Det vil føre 
til at stadig flere står vakt om vårt felleseie.

Formålet med den nye Markaloven er å 
fremme og tilrettelegge for friluftsliv, naturopp-
levelser og idrett, og å sikre Markas grenser og 
bevare et rikt og variert landskap og natur- og 
kulturmiljø med kulturminner. Ved Stortin-
gets behandling ble idrett likestilt med fri-
luftsliv og naturopplevelser. Samtidig uttalte 
Stortinget at det skal være tale om idrett som 
naturlig kan innpasses i Marka og som ikke 
vil komme i konflikt med hensynet til fri-
luftsliv og naturopplevelser. Med dette vil 
både dagens og kommende generasjoner 
kunne ha glede av dette «naturens skatte-
kammer» i hovedstadsområdet.

I 2006 ble vår forening hedret med Oslo 
kommunes Bymiljøpris, med begrunnelsen: 
«Østmarkas Venner har ved sitt 40 år lange 
arbeid for bevaring og bruk (min understrek-
ning) av Østmarka som natur og friluftsom-
råde gjort en miljø- og samfunnsnyttig innsats 
som fremstår som et flott eksempel for dagens 
og fremtidige generasjoner.»

Det har vært en hyggelig og takknemlig opp-
gave å bli gitt den tilliten det er å lede arbei-
det i Østmarkas Venner, men også utfor-

drende og krevende. Alt arbeid som utføres 
av våre tillitsvalgte er frivillig, kun med 
bistand av et lite administrativt apparat. Vi 
har blitt en stor forening med ca. 3.700 med-
lemmer.

I begynnelsen av januar gjennomførte vi et 
styreseminar hvor vi stilte kritiske spørsmål 
til «oss selv» om foreningens sterke og svake 
sider. Dessuten om hva vi tror blir de vik-
tigste arbeidsoppgavene framover. Resultatet 
av dette og styrets anbefalinger vil bli lagt 
fram for medlemmene på årsmøtet den 
25. mars. Det er ikke mange årene siden vi 
hadde en grundig prosess om vedtekter og 
formål, men som en levende og aktiv orga-
nisasjon må vi stadig kontrollere om kursen 
er riktig i forhold til terrenget og formålet. 

Styret mener at Østmarkas Venner har et 
godt omdømme i opinionen. Foreningen 
nyter stor respekt for sitt grundige arbeid – 
og særlig for arbeidet med Romeriksporten 
og Markaloven. Men godt omdømme og 
tillit oppnås ikke én gang for alle; det kan 
lett svekkes ved uheldig håndtering av enkelt-
saker. 

Et eksempel på uheldig håndtering av en 
enkeltsak, var vår behandling av Rustad 
Idrettslags forslag om utvidelse og utbedring 
av skiløypene ved Skullerud skistadion i Øst-
marka. Saken fikk stor oppmerksomhet i 
media i juli i fjor. Etter en ny behandling av 
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saken, sendte styret i Østmarkas Venner et 
brev til Rustad Idrettslag i august i fjor hvor 
vi uttrykte støtte til deres planer og under-
streket at vi ønsket dialog og samarbeid om 
bruken av denne delen av Østmarka. 

Rustad Idrettslag aktiviteter - særlig for barn 
og unge - i randsonen til Østmarka fortje-

ner støtte og applaus. De foreliggende pla-
nene fra idrettslaget er et eksempel på at det 
er fullt mulig å virkeliggjøre Markalovens 
formål om å fremme og tilrettelegge for fri-
luftsliv, naturopplevelser og idrett i Marka.

Med årets eventyrvinter som underlag ønsker 
jeg alle velkommen til Østmarka!

Guidet tur til Skjelbreia,  
Tømmerås og Rolandsjøen

Lørdag 8. mai
inviterer Østmarkas Venner til guidet tur  

i samarbeid med vertskapet på  Sandbakken.

Vi starter fra tunet på Sandbakken kl. 11.00.  
Så går vi over til Skjelbreia (innom Slåttebråten),  

opp til Tømmerås fra øst og videre via Rolandsjøen tilbake til  Sandbakken.
Turen er på ca. 11 km og tar 3-4 timer. Godt fottøy er nødvendig.  

Turen blir  arrangert uansett vær, og avsluttes  
med mulighet for servering på Sandbakken.

Turleder og guide er Even Saugstad,  
som har skrevet boka «Østmarka fra A til Å»  

og nå driver Sandbakken markastue.

Turen er gratis for medlemmer av Østmarkas Venner.  
Påmelding er ikke nødvendig.

Skjelbreia i 30-årene.                        Ved Rolandsjøen.                                              Fra Tømmerås.
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I «Nytt fra Østmarka» nr. 4/2009, skriver jeg 
om «Vågheim», også kalt «Freidig-hytta», ved 
Nordre Skytten; en to-etasjes  tømmerhytte 
som ble bygd av skiklubben Freidig på Nord-
strand  i 1916. Klubbens medlemmer brukte 
hytta noen års tid før de solgte den til Oslo 
Ynglingeforening/Gamlebyen KFUM i 1923. 
I 1930-årene drev Skiforeningen servering her 

om vinteren. Ellers finnes få opplysninger 
om bruken av skihytta i disse årene og fram 
til husene på Skytten ble revet i 1951 – på 
grunn av drikkevannet fra Elvåga. 

Historien om skihytta ender dog ikke med 
Skytten. Bjørn Syversen, formann i Grorud-
dalen historielag, fikk for ikke så lenge siden 

Mer om Vågheim på Skytten
Av Lise Henriksen

Gamle Vågheim – klubbhuset til Trosterud Idrettslag i Ole Messelts vei 1, like utenfor Lutvann militærleir.
Foto: Bjørn Syversen, 2009.
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opplysninger fra et medlem av Hellerud his-
torielag, som hadde blitt fortalt at gamle Våg-
heim fremdeles eksisterer, med adresse Ole 
Messelts vei 1 på Trosterud, ved blokkbe-
byggelsen, vis á vis inngangen til Lutvann 
leir. Østmark-traveren og speiderveteranen 
Rolf Holth fra Godlia (f. 1922) kan bekrefte 
dette. 

Ifølge Holth skal tømmerbygningen ha blitt 
flyttet fra Skytten rundt 1948, og satt opp 
ved Lutvann leir. Stokk for stokk ble den tatt 
ned, og antakelig fraktet med hest og slede 
over Elvåga, Nøklevann og Lutvann til sin 
nye tomt rundt syv kilometer i luftlinje leng er 
nordvest. Her ble det bygd full kjeller under 
hytta, slik at grunnflaten, medregnet kjeller 
og to etasjer til sammen er på 191 kvadrat-
meter. Nå er bygningen 94 år gammel.

Det var major Nicolaysen, sjefen for Lutvann 
leir, som kjøpte Vågheim for nedrivning. Han 
brukte den gamle skihytta som sin egen, pri-
vate familiebolig, forteller Holth. Lutvann 
leir lå ikke langt fra det daværende Dedichens 
Asyl. Øvrige naboer var gården Trosterud 
nord for «Dedichen» og plassen Fagerholt 
ved nordenden av Lutvann.

De tyske okkupasjonsstyrkene hadde etablert 
sitt anlegg på nordsiden av Lutvann i 1942. 
Her hadde de kommandoleir for blant annet 
Luftwaffe. Tyskerne laftet opp mange hus og 
hytter på området, som fremdeles er godt 
bevart.

Etter krigen overtok det norske Luftforsvaret 
Lutvann leir, med blant annet skole for utdan-
ning av sambands- og radarteknisk personell. 
Forsvaret holder fremdeles til her. Etter hvert 
som drabantbybebyggelsen vokste frem på 

Haugerud og Trosterud på 1960- og -70-tal-
let ble gamle Vågheim liggende utenfor for-
svarets område. 

I mars 1979 ble Trosterud Idrettslag stiftet, 
og de fikk helt fra starten av leie tømmer-
hytta som klubbhus. Bygningen ser ut til å 
være bevart ganske lik den opprinnelige ski-
hytta fra 1916. I 2005 pusset idrettslaget opp 
blant annet kjelleren og kjøkkenet Nå har 
de brukt den rødmalte bygningen til all sin 
møtevirksomhet og sosiale sammenkomster 
i snart 31 år. Idrettslaget leier også ut huset 
som selskapslokale. Selv om hovedaktivite-
tene til Trosterud I.L. er fotball og håndball, 
og altså ikke skiløping som i Freidigs tid, så 
er det en artig historie at skihytta ble tatt i 
bruk til idrettsformål igjen etter 40 år,  og 
fremdeles eksisterer i beste velgående.  

I årbok 2005 for Groruddalen historielag kan 
vi for øvrig lese mer om Lutvann leir og byg-
ningene fra krigens dager.

Et bilde av Vågheim er gjengitt i 1974-ut gaven 
av Sigurd Senjes bok om Østmarka – på 
s. 73.

Opplysninger er innhentet fra Bjørn Syversen, 
Groruddalen historielag, Rolf Holth fra Godlia 
og Morten Hognerud, Trosterud Idrettslag.

HUSK

til Østmarkas Venner
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Her oppe ved Marka 
og byens lunge... 
så trives vi godt 
både gamle og unge.

For småbarn og eldre 
i skjønn forening... 
er noe av det 
som gir livet en mening.

Men jeg kjenner en mann 
en høyreist kar... 
som på barnslig vis 
fikk et ærlig svar:

Han stopper bestandig 
og snakker med kjente... 
og en dag så traff han 
ei lita jente.

Han stanset opp 
med et vennlig nikk... 
mens hun så på ham 
med et kritisk blikk.

Han håpet vel kanskje 
å få en klem... 
men jenta hun sa: 

– Er du snill eller slem?

Et direkte spørsmål 
som krevde et svar... 
men du så at han ble 
litt satt ut og rar.

Så derfor så sa‘n 
med den snilleste stemmen:... 

– Syn‘s du jeg ser 
så slem ut, da vennen?

Det lå spenning i lufta 
der og da... 
men jenta så opp 
og sa: – JA!

Han tok det vel pent 
ble ikke «forbanna»... 
men nå har‘n fått ekstra 
rynker i panna.

En hverdagshistorie fra Rustadsaga
Av Per Kaarmo
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Den sterkestes rett?
Jeg gikk på ski over Nøklevann.

Da så jeg det kom en herremann
som gled imot meg i samme spor
med kursen rett i mot gamle mor.

Jeg så det på blikket: han vil ikke vike!
Jeg så at han tenkte «Den løypa er mi!
Kom ut av min vei. Jeg har jo best gli!»

Da jeg vokste opp hadde damene rangen
Nå gjaldt ikke det, det så jeg på gangen!

Han raste imot meg med faste tak.
Her hjalp det nok ikke å være litt svak.

Den sterkestes rett var det nå som gjaldt.
Jeg vek ut av sporet rett før det smalt.

Et irritert blikk, det var alt jeg fikk
da han raste videre uten et nikk.

Jeg tenkte: Din tåpelige mannssjåvinist!
Du seiret i sporet, men har jo en brist.

Din oppførsel viste en stor egoist.
Den klokeste gir seg. Du tapte til sist!

                                      Anne Marie Torgersen
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Skituren starter ved Flateby i Enebakk, lengst 
øst i Østmarka, og går nær sagt rett vest til 
den ender på Krokhol i Ski. Med unntak av 
en lengre stigning fra Røyrivann opp til Skål-

sjøen, er turen forbausende lettgått til å være 
Østmarka på tvers. Løypa går nemlig over 
tolv vann i smått og stort, og følger det natur-
skjønne Losby-vassdraget fem kilometer 

Gjennom Østmarka  
– fra Flateby til Krokhol
Tekst, foto og kartskisse: Lise Henriksen

Dette er en smakebit fra boken «Østmarka på tur», som jeg holder på å skrive.

Skitur. Dagstur. Utgangspunkt: Flateby i Enebakk (buss).  
Endepunkt: Krokhol (bil/buss). 24 km – eller 26 km hvis bortom  Skjelbreia. 

Flateby i Enebakk – Streifinn – Gjeddevann – Østre og Vestre Morttjern – Bikkje tjerna – 
Nordysjøen – Tomter-Murttjern – Grinderen – Søndre Krokvann – Mellom Krokvann – Tap-
penbergvann – Nordre Krokvann – Røyrivann – Knurra – Skålsjøen – Paradisdalen – Store 
Skjelbreivann – evt. avstikker til plassen Skjelbreia – Krokhol

Det går rett vest – ut på Nordbysjøen, med Grinderkollen rett i mot.
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nordover fra Søndre Krokvann. Turen kan 
med fordel forlenges et par kilometer ved å 
gå bortom plassen Skjelbreia når man nær-
mer seg  Krokhol. 

Med bil kjører man Enebakkveien forbi 
Sværsvann til Krokhol, parkerer der og tar 
Enebakk-bussen videre til Gjeddevannsveien 
ved Flateby. De fagre Enebakk-bygdene er 
langstrakte, så bussturen tar rundt én time. 
Men det er mye å se på veien: Vågvann med 
storgårdene Vik og Vestby på nord- og sør-
siden, vannet Mjær og Enebakks vakre mid-
delalderkirke, før man øyner Øyerens mek-
tige vannspeil i øst.

Det er ikke lange biten å gå fra busstopp 
til skiløypa og sportshytta Streifinn, som til-
hører Enebakk IF, med servering på tursøn-
dagene høst-og vinterstid. Først går løypa 
over Østre Morttjern, så tvers over Gjedde-
vann, som er sivilisasjonens utpost, med 
noen spredte hytter, før vi sneier innom Ves-

tre Morttjern. Herfra går løypa rett nordover, 
så vestover til N. Bikkjetjern og Brasmetjer-
net, som henger sammen med Nordbysjøen. 
Vi krysser Nordbysjøen omtrent på 
midten. 

Over Nordbysjøen, Tomter-Murttjern og 
Grinderen
Nordbysjøen er over fire kilometer lang fra 
nord til sør. Her treffer man turglade fami-
lier fra «bygda» som steiker pølser på bål og 
prøver isfisket utover vinteren. En kald febru-
ardag tung av snø gir Nordbysjøen et mek-
tig inntrykk av Østmark-natur, spesielt i den 
mer ubeferdete sørenden, hvor man kan 
tråkke sine egne spor. Navnet har sjøen fått 
etter gården Nordby i Rælingen, for nå 
befinner vi oss i Rælingsskogene. Fra dem-
ningen i nordenden renner vannet ut i Myr-
dammen og Nordbyelva. Nordbydalen var 
fra midten av 1800-tallet en blomstrende 
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industridal med teglverk og sagbruk, etter 
hvert kjent som Nordby Bruk med høvleri, 
trevarebedrifter og eget kraftverk. Øyeren 
ble brukt som transportåre til Lillestrøm.
Fra Nordbysjøen går løypa over nok et Mort-
tjern – et uvanlig vakkert skogstjern, av lokal-
kjente kalt Tomter-Murttjern. I nordenden 
kan man kan raste i fullkommen fred og 
bare la tankene fly. Vi er inne Østmarka 
naturreservat, 18 kvadratkilometer stort, og 
skal holde oss i denne velsignet deilige reser-
vatskogen helt til Røyrivann. 

Egentlig er det ikke lange biten fra Nord-
bysjøen til Grinderen – dette langstrakte 
vannet på  grensen mellom Enebakk og 
Rælingen. Det står et eget sus av skogene 
her omkring. Grinderen med Grinderkol-
len og Kåterudhøgdene kan godt kalles vill-
mark, for det er ikke mange slike områder 
igjen i Marka. Sommerstid er det langt mel-

Skiltstake ved Grinderkoia, før vi krysser 
Grinderen.

Stingsildtjern – en bortgjemt perle mellom Grinderen og Søndre Krokvann.
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lom folk – terrenget er både kronglete og 
uveisomt, noe man ikke akkurat får inntrykk 
av en vinterdag med oppkjørte løyper. Vi 
følger jo nå den mest brukte skiløypa fra 
Flateby til serveringsstedet Vangen.

Vann etter vann langs Losbyvassdraget
Neste vann er Søndre Krokvann – en perle 
i seg selv – i hjertet av skogreservatet. Langt 
er det til folk i alle retninger. Nærmeste 
bebodde utpost er Rausjøgrenda, fem kilo-
meter lenger sør. Over Søndre Krokvann 
hviler en egenartet, stille fred – kanskje sær-
lig i skumringstimen tidlig på vinteren, når 
turfolket har forduftet tilbake til Flateby og 
Losby og man har hele Marka for seg selv. 
Eller en lys og fager sommerkveld, med fis-
kevak og rovfugl kretsende over de lurvete 
granliene. Under krigen lå det ei gissen Mil-
org-koie litt opp for østre krok av vannet. 

Den stod til 1970-årene, i likhet med «Elgbu», 
en annen liten koie på sørsiden, bygd før 
krigen. I løpet av Østmark-vinterens skif-
tende forhold bruker folk fra Lørenskog-
kanten alle slags framkomstmidler inn til 
Søndre Krokvann: skøyter og ski, sykkel og 
spark. Og man risikerer å treffe alle katego-
rier på én og samme dag. 

Så følger vi Losby-vassdraget nordover, 
hvor vannene ligger som perler på en snor, 
og passerer ganske snart Mellom-Krokvann, 
Tappenbergvann og Nordre Krokvann. Tap-
penbergkoia, kloss ved skiløypa, var et sted 
kong Haakon likte seg godt. Her var han 
flere ganger på jakt med Lorentz Meyer 
Boeck, daværende eier av Losby-godset.

Fra Nordre Krokvann er det ei bratt kneik 
fra det som en gang var en solid kistedam, 
med fløterenne ned til Røyrivann. Vi ser 
fremdeles restene. Røyrivannskoia, som vi 

Kulda biter og vi minnes tømmerhoggerne i Losby-skauen – idet vi passerer Røyrivannskoia  
på vei mot Knurra.
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har på venstre hånd, har tidligere tjent som 
driftshytte med stall for tømmerhoggere 
ansatt på Losby Bruk. Nå er den et ubetjent 
losji for DNT Oslo og Omegn, og et ypper-
lig utgangspunkt for turer i reservatet og ikke 
minst for padling på Losby-vassdraget like 
inn til Søndre Krokvann og Grinderen. 

Opp lia til Skålsjøen 
Nord i Røyrivann, ved det trange partiet 
Knurra – hvor isen kan være skummel på 
vårvinteren – tar skiløypa brått av. Vi går 
opp ei skikkelig kneik til Askeslora, og der-
fra på snøsikker og fin løypetrasé opp til 
Skålsjøkoia og Skålsjøen. Skålsjøen er nes-
ten som en hovedpulsåre om vinteren, og 
dessuten et av Østmarkas vakreste vann. Rent 
geografisk befinner Skålsjøen seg temmelig 
midt i Østmarka. Listerkollen ruver karak-
teristisk på østsiden med sine 349 meter. Hel-
ler ikke Skålsjøen er lett tilgjengelig som-

merstid; det er faktisk en meget krevende tur 
å gå rundt hele dette vannet. Fine rasteplas-
ser er det imidlertid flere av, både på øyer og 
fastland. Fra Skålsjøen stråler fem skiløyper 
ut i ulike retninger, to av dem er naturløyper, 
og ikke alltid oppgått, men vi holder fortsatt 
stø kurs sørvestover mot Krokhol. 

Ned Paradisdalen til Skjelbreia  
og Krokhol
Opp ei passelig kneik fra Skålsjøen - så går 
løypa slakt og behagelig nedover Paradisda-
len til Paradisputten og Skjelbreivann. Para-
disdalen kan dog by på et svært bløtt parti 
med overvann, kalt Flømyra, med fare for 
plumping. Videre går turen over Store Skjel-
breivann og inn på Krokholveien, som fører 
oss tilbake til bilen i meget gode løypetra-
séer. Om vi da ikke velger å  gå bortom den 
gamle plassen Skjelbreia, som hørte under 
Rausjøskogene. Oslomarka Trekkhundklubb 

Så bærer det videre vestover mot solnedgangen – over vakre Skålsjøen.



13

har leid stedet i snart 45 år, og varter opp 
med enkel og koselig peisestueservering på 
vintersøndagene.

Kart: Turkart Oslo Østmark, målestokk 
50.000, dekker hele turen. Turkart over Øst-
marka, målestokk 25.000, dekker området 

øst til Grinderen. Begge kartene anbefales. 
Sjekk Enebakk-bussens rutetider (rute nr. 
501). NB! Faren for overvann er alltid til 
stede, så glem ikke skiskrape. Ta med godt 
med mat og drikke, da det er langt mellom 
serveringsstedene.

Bøvelstad – DNT Oslo og Omegns  
nye perle i Østmarka
I løpet av sommeren starter restaureringsarbeidet av Bøvelstad, slik at vi kanskje allerede 
til høsten kan glede oss over nok et overnattingstilbud med 20 sengeplasser i Østmarka. 
Byggemeldingen er godkjent av Enebakk kommune, og det arbeides nå med å detalj-
planlegge ombyggingen samt å finne snekkere som kan ta jobben. Huset får bl.a. nye 
vinduer, brannsikker 2. etasje, nytt tak og nytt inngangsparti. DNT OO søker dugnads-
folk til restaureringen, så er du interessert, ta kontakt med Eyvind Nygård i DNT OO 
(mobil 93 67 36 86).

Østmarkas Venner planlegger som før å ha et slåttetreff i slutten av juni, men dersom 
snekkerne har begynt, får vi heller vente til 2011 med å ha slåttetreff. Men sauene skal 
uansett få slippe til i år igjen for å fortsette ryddejobben sin fra i fjor! 

JGE

Foto: Lise Henriksen.
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Innkalling til årsmøte  
i Østmarkas Venner

torsdag 25. mars 2010 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 2009
3. Regnskap for 2009
4. Innkomne forslag (Ingen)
5. Fastsettelse av kontingent 
6. Godkjenning av styrets forslag til budsjett for 2010
7. Valg

Vi holder på den gode tradisjonen med kaffe og wienerbrød.

*For å komme til Skullerudstua 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.

Dyr i Østmarka  
    – på kloss hold
Et lysbildeforedrag  
ved naturfotografen  
og Østmarkavennen  
Sverre M. Fjelstad. 

Etter årsmøtet har vi  
gleden av å invitere til:
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Årsberetning 2009
Styret framlegger med dette årsberetning for 2009 for Østmarkas Venner (ØV).

Styret, tillitsverv, medlemmer og økonomi

Styrets sammensetning
Styrets sammensetning i perioden har vært:
Steinar Saghaug, leder x
Johan Ellingsen, nestleder  x
Inger Tangen
Nina Helene Skramstad x
Øyvind Pettersen 
Stian Dahl x
Solveig Dalene 

Varamedlemmer
Arild Rambøl x
Christine Sunding x

Oddvar Rolstad har, i egenskap av leder for Skog- og friluftsutvalget, møtt fast på styremøtene.

Revisor 
Hege Monica Dokken x

Valgkomité
Trine Johnsen, leder x
Thorbjørn Ruud  x
Solveig Bjerkvold x
x bak navn viser at vedkommende står på valg på årsmøtet.

Sekretær/regnskap og medlemsregister
Monica Hoel er ansatt som sekretær, og er i tillegg ansvarlig for medlemsregisteret. Stillingen er 
avlønnet med kr 60 000,- per år. Kristin Ohnstad er regnskapsfører.  

Styremøter
I perioden har det vært avholdt åtte styremøter. Også i denne perioden har det vært et nært 
samarbeid og god kontakt med andre friluftsorganisasjoner og offentlige etater. Styret og 
fagutvalgene har representert foreningen i fellesmøter, utredningsarbeid og annet 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,  
Arild Rambøl, Inger Tangen og Nina Skramstad), Kulturminneutvalget (Johan Ellingsen,  
Inger Tangen og Solveig Dalene), Plan- og markagrenseutvalget (Stian Dahl, Solveig Dalene,  
Johan Ellingsen og Christine Sunding) og Redaksjonsutvalget (Helga Gunnarsdóttir, Cathrine 
Søberg og Øyvind Pettersen). 
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Sarabråtenutvalget
I tillegg til fagutvalgene har foreningen et Sarabråtenutvalg med følgende medlemmer: 
Kai Ekanger (leder), Kjell Igelstad, Ivar Ekanger og Knut Erling Vedul. 

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 er medlem i 
Markakomiteen i Skiforeningen og representerer foreningen i en arbeidsgruppe for ridestier i 
Lørenskog og Rælingen. Trine Johnsen deltar i Miljøprosjekt Ljanselva. Steinar Saghaug og Rolf 
Eliassen er medlemmer i «Puttjerngruppa». Rolf Eliassen har representert foreningen i arbeidet med 
framtidig bruk av Grønmo til friluftsformål. Steinar Saghaug og andre har representert foreningen 
med foredrag og innledninger på møter og seminarer.

Medlemmer
Ved årsskiftet 2009/2010 hadde foreningen 3 664 medlemmer, hvorav 135 bedrifter, borettslag og 
foreninger. Foreningen fikk 253 nye medlemmer i 2009, hvorav 80 i forbindelse med fem 
«vervesøndager» på Losby, Østmarksetra, Sarabråten og Sandbakken. Totalt 204 medlemskap er 
avsluttet, hvorav hovedtyngden på grunn av manglende kontingentbetaling. ØV hadde i 2009 sju 
æresmedlemmer: Kai Ekanger, Kjell Staxrud, Gunnar Jonassen, Oddvar Rolstad, Finn Jensen, Lise 
Henriksen og Tullik Valstad. ØV mistet et av sine æresmedlemmer da Gunnar Jonassen døde i høst, 
85 år gammel. Leder Steinar Saghaug holdt minneord ved båren på vegne av foreningen.

Kontingenten
Kontingenten har i 2009 vært på kr 130,- for enkeltmedlemmer og kr 260,- for bedrifter, borettslag 
og foreninger. Etter forslag fra salen vedtok årsmøtet – mot styrets anbefaling – å heve kontingenten 
fom. 2010 til kr. 150,- for enkeltmedlemmer og kr. 300,- for bedrifter, borettslag og foreninger. 
Enkelte medlemmer har gitt bidrag utover kontingenten, noe vi er meget takknemlige for!

Økonomi
Foreningens økonomi er tilfredsstillende. Kontingentinngangen i løpet av året var på kr 477 588,-, 
noe som er en økning på kr 39 514,- i forhold til 2008.
Tilskudd/gaver: Fra Lørenskog kommune har foreningen mottatt driftstilskudd på kr 7 000,-. ØV 
har også i år mottatt en anonym pengegave på kr 1 500,- øremerket musikk til minnestunden på 
Sarabråten 7. juni. Fra Sparebank 1-stiftelsen og Radio 1 mottok foreningen kr. 5000,- som en 
anerkjennelse av det arbeidet Steinar Saghaug og Østmarkas Venner har lagt ned for å bevare 
Østmarka som rekreasjonsområde. Andre gaver fra privatpersoner beløper seg til kr 800,-.

Andre inntekter: ØV har hatt store glede av Norsk Tippings «Grasrotandelen», hvor medlemmer og 
andre har gitt 5 % av innsatsbeløpet, noe som har medført kr 11 506,- til organisasjonen. Fra 
Friluftsetaten er det mottatt kr 22 363,-, hvorav 13 000,- var støtte til beitetiltak på Bøvelstad. De 
totale inntektene i 2009 har vært på kr 532 223,-.
Kostnadene i 2009 var på kr 438 999,-, noe som har gitt et overskudd på kr. 93 224,-. Foreningens 
største utgiftspost er trykking og utsendelse av medlemsbladet Nytt fra Østmarka. Foreningen har 
mottatt kr 15 653,- fra Lotteritilsynet som refusjon av merverdiavgift på porto og revisjon betalt i 2008.

Regnskap for 2009, revisjonsberetning og styrets forslag til budsjett for 2010 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 ØVs eiendeler 
og gjeld, finansielle stilling og resultat.
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Styrets arbeid
Markaloven
2. april 2009 vil for ettertiden stå som en merkedag i arbeidet med å sikre Marka. De tre siste timene 
den dagen behandlet og vedtok Odelstinget innstillingen fra Energi- og miljøkomiteen om marka-
loven. Dermed satte Stortinget et meget gledelig punktum for behandlingen av forslaget til markalov, 
som Regjeringen fremla 19. desember 2008. Markaloven trådte i kraft 1. september 2009 – en dato 
som bør markeres i årene som kommer. Østmarkas Venner har gjennom det meste av sin historie 
arbeidet for en ny markalov, og vi har med dette passert en av de aller viktigste milepælene i 
foreningens historie. Loven sikrer Markas grenser og skal fremme og legge til rette for friluftsliv, 
naturopplevelse og idrett. Loven skal gi trygghet for en enhetlig og langsiktig forvaltning av vårt store 
felleseie.

Skogbruk og friluftsliv
Fordi skogbruket ikke ble særskilt behandlet i loven, er den pågående revisjon av «Skogbruks-
forskriftene for Oslomarka» viktig. ØV har engasjert seg i forarbeidene til revisjonen og vil på linje 
med de andre markaorganisasjonene avgi uttalelse når utkast til nye markaforskrifter foreligger.

Det siste året har det vært til dels massive klager på skogsdriften i kommuneskogene i Østmarka. 
I området Gullsmeden–Slettfjellet synes først og fremst terreng- og sporskadene, men også selve 
hogstene, å være klare brudd på Mål og Retningslinjer og Flerbruksplanen for Oslos kommuneskoger 
og – ikke minst – markaforskriftene. ØV vil ta opp disse forholdene med Friluftsetaten ved møter og 
befaringer når de aktuelle områdene har tørket opp til våren. Vi håper det gode forholdet til 
Friluftsetaten da kan gjenopprettes.

Ved «Korketrekker´n» mellom Østmarksetra og Nøklevann er det foretatt en del uheldige inngrep i 
forbindelse med stengingen av undergangen pga nødvendig vedlikehold. Dette vil også bli fulgt opp 
av ØV.

Til utbedring og utbygging av Sørli er det satt av kr 5 000,- på neste års budsjett. Sørli er planlagt 
som friluftsliv- og besøksgård for Østensjø bydel. Oddvar Rolstad er representert i arbeidsgruppen 
for Sørli gård og følger opp saken.

ØV har ellers vært representert på en rekke møter og befaringer i Oslomarka.

Plan og regulering
Generelt
I 2009 har vi vært igjennom det første året med ny markalov. Med den har vi fått en streng og 
restriktiv lov som kan bidra til å bevare vårt kanskje viktigste friluftsområde. Samtidig har 2009 bydd 
på flere nye utfordringer for oss i ØV. Kommuner rundt Østmarka prøver nå å teste ut den nye 
markaloven ved å legge frem planer om utvidelse av både vei og idrettsanlegg innenfor markagrensen. 
Styret har behandlet flere saker som gjelder Østmarka og den nye markaloven, og de viktigste sakene 
er omtalt nedenfor. 

Bygging av beredskapsvei og utvidelse av Marikollen idrettsanlegg i Rælingen kommune 
Rælingen kommune har vedtatt å starte arbeidet med planene for en beredskapsvei mellom 
Marikollen og Blystadlia samt en utvidelse av Marikollen idrettspark. Dette vil medføre betydelige 
inngrep innenfor markagrensen, noe som ØV gjennom 2009 har vært svær negative til. Disse sakene 
er fortsatt til behandling, og vi følger dem opp i 2010.



Skytebane Åsland 
Det har blitt igangsatt reguleringsplan for skytebane ved Åsland i Oslo kommune. På 2010-bud-
sjettet har bystyret satt av 10 millioner kroner til forarbeidet for skytebane i fjellhall. All skyting vil 
foregå innendørs i en fjellhall, for å forhindre støy til omgivelsene. Dermed er planene om en 
skytebane i den vestlige delen av Østmarka skrinlagt.

Rustad ILs løypeprosjekt på Skullerud
Rustad IL ønsket våren 2009 å starte arbeidet med en ny løypetrasé for langrenn på Skullerud.
ØV gikk først imot dette, men trakk senere tilbake standpunktet etter å ha kommet til at det var 
basert på en noe forhastet vurdering. Vi understreket senere dette i et brev til Rustad IL og ønsket 
dem lykke til med sine planer, som vi tror vil være til beste for markabrukerne. 

Atkomst Ekebergdalen 
ØV har i flere år forsøkt å påvirke grunneiere og kommunen til å åpne en atkomst til Østmarka over 
Ekebergdalen i Enebakk. Grunneierne, med Børter gård i spissen, har fysisk stengt ute turgåere fra sin 
eiendom. Høsten 2008 kom det fram at eieren av Børter gård hadde satt opp flere hus ulovlig på 
eiendommen, og vi var mange som da håpet at Enebakk kommune kunne presse gjennom et tursti-
forslag forbi gården som ØV hadde fremsatt overfor kommunen. Stor var vår skuffelse da det like før 
jul i 2009 ble kjent at kommunen var i ferd med å inngå en avtale med grunneier om en sti som 
absolutt ikke tilfredsstiller våre krav. Vi tror de foreslåtte stiene, som går langt nord for gården, i praksis 
ikke kommer til å bli mye brukt og at uroen rundt den manglende atkomsten dermed vil vedvare.

Smestad Vest
Det pågår fortsatt reguleringsarbeid for et høydebasseng innenfor markagrensen i Rælingen 
kommune. ØV har sammen med OOF sendt en høringsuttalelse om saken, hvor vi går klart imot de 
fremlagte planene. Det vil bli et forholdsvis stort prosjekt å legge et høydebasseng i Østmarka på den 
tiltenkte plassen. Bygging av høydebasseng og vei vil medføre et stort inngrep i urørt natur, og selve 
høydebassenget vil bli ruvende i Marka. Området er en del av et helhetlig naturområde som utgjør 
en betydelig innfallsport til Østmarka for beboerne i Rælingen kommune. Det vil i løpet av 2010 bli 
tatt en beslutning i saken.

Puttjerngruppen
Puttjerngruppen har ikke hatt møter dette året, men holdt kontakt med Jernbaneverket. Det gjelder 
spesielt i forbindelse med skadene som ble oppdaget på skinnegangen i Romeriksporten – skader 
som det nå synes klart er forårsaket av vanndrypp på skinnegangen. Miljøovervåkingsprogrammet i 
Østmarka er heller ikke i år fulgt opp fra NVE sin side. Foreningen har holdt et våkent øye på 
berørte områder i tilfelle forandringer skulle oppstå.

Kulturminner 
Bøvelstad
Bøvelstadgruppa har fortsatt arbeidet med å rydde kulturlandskapet rundt Bøvelstad, og den fikk i år 
skaffet midler til å gjerde inn innmarka slik at det sist sommer kunne gå seks sauer der inne. Jobben 
som gjeter i juni og juli var meget populær; noen barnefamilier tilbrakte flere dager der og kombinert 
tilsyn med sauene med padleturer på Børtervann og skogsturer. All innmarka er nå ryddet, men det 
gjenstår å hogge mer av den høyeste vegetasjonen. DNT OOs restaurering av hovedhuset kom ikke i 
gang som planlagt, men de formelle tillatelsene i forbindelse med arbeidet skal nå være på plass.
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Informasjon
Nytt fra Østmarka
Foreningens medlemsblad Nytt fra Østmarka ble også i 2009 gitt ut fire ganger, og opplaget var på 
4 200 eksemplarer. Medlemsbladet sendes alle medlemmer samt en rekke organisasjoner, politikere 
og medier. Bladet redigeres av redaksjonsutvalget. Fra den 43. årgangen har vi lyst til å framheve 
Cathrine Søbergs lyriske og godt illustrerte intervjuer med Østmarka-legenden Sverre M. Fjelstad, 
fine dikt av Per Kaarmo, Anne Marie Torgersen og Thore Haukner, samt Lise Henriksens alltid 
solide bidrag. Foruten disse har flere av våre medlemmer også bidratt med godt stoff til bladet. Alle 
bidrag og bilder til og arbeid med bladet er ulønnet. Utgiftene er knyttet til arbeid med utforming og 
trykking, samt utsending. På årsmøtet ga mange av medlemmene klart uttrykk for at de setter pris på 
Nytt fra Østmarka. Det inspirerer og forplikter, og det totale antallet sider er derfor blitt økt med 20 
i 2009 slik at det endte på 108.
 
Vervebrosjyre
Ny vervebrosjyre ble gitt ut i januar 2008. Den deles ut på vervesøndager, og er dessuten å finne på 
stuene i Østmarka. Ettersom beholdningen var i ferd med å ta slutt, ble det på tampen av 2009 
bestilt 5000 nye eksemplarer fra trykkeriet.

Nettsider
Våre nettsider har siden 2003 vært å finne på www.ostmarkasvenner.no. Sidene er meget godt besøkt 
og oppdateres jevnlig av vår webmaster Jan Saghaug. I tillegg til den løpende nyhetsoppdateringen 
inneholder sidene et arkiv med tidligere utgaver av Nytt fra Østmarka. Der kan man finne alle 
utgaver fra og med 2001. Når et nytt nummer av bladet kommer i posten til medlemmene, 
publiseres det forrige nummeret i arkivet på hjemmesiden. Antallet innmeldinger via innmeldings-
skjemaet på våre nettsider er stadig økende.

Arrangementer
Skøytedag med Rolf Utgård
Rundt jul og nyttår var skøyteforholdene på vannene i Østmarka fantastiske. ØV ba derfor Rolf 
Utgård om å holde et kurs om is, skøyter og sikkerhet. Hele 50 skøyteinteresserte møtte opp på kort 
varsel lørdag 10. januar ved demningen på Nøklevann, hvor de fikk en fin innføring i temaet.

Årsmøte
Årsmøtet i Østmarkas Venner fant sted 26. mars på Skullerudstua med i overkant av 100 medlemmer 
til stede. Finn Jensen (æresmedlem), og Cathrine Søberg gikk ut av styret, og de ble behørig takket 
for flott innsats. Som nye styremedlemmer ble valgt Christine Sunding og Arild Rambøl. Etter at 
den formelle delen av møtet var ferdig, holdt Sandbakken-vert Even Saugstad et levende og 
interessant kåseri om serveringsstedets historie og naturen omkring. Medlemmene fikk også 
anledning til å kjøpe bøkene hans til redusert pris. 

Vårtur langs Ljanselva
Lørdag 9. mai arrangerte ØV en tur langs Ljanselva i samarbeid med Miljøprosjekt Ljanselva. Guider 
på turen var Trine Johnsen og Ida Elisabeth Hvoslef.  Fra Nøklevann gikk 55 medlemmer, via kaffe- 
og vaffelstopp på Sagstua, til elvas utløp i Bunnefjorden.

Minnestund på Sarabråten – «7. juni arrangementet»
Omkring 700 personer hadde funnet veien inn til Sarabråten den 8. juni. I nydelig vær talte 
statsminister Jens Stoltenberg til de fremmøtte. I sin tale hedret han de falne, deres kamerater og 
familie. Han benyttet også anledningen til å takke Østmarkas Venner for å ha vært «en viktig og ivrig 
pådriver» for markaloven. Eva Disen talte på vegne av Milorg-jegerne og fortalte blant annet at de 
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gjorde alt det tyskerne sa de ikke skulle gjøre, med sitt eget liv som innsats. Som vanlig var vi så 
heldige å få flott musikk fra Østre Aker musikkorps og vakker sang fra SAS-Singairs bedriftskor.

Slåttedugnad på Bøvelstad
Helgen 28. og 29. juni ble det nok en gang arrangert et vellykket slåttetreff på Bøvelstad. I et perfekt 
slåttevær ble ljåene kvesset, og nybegynnere fikk instruksjon om hvordan arbeidet skulle gjøres. De 
elleve som hadde funnet veien til Bøvelstad, fikk en flott helg med slått, bading, slåtteaften og felles 
tur over Støttumåsen til Grinderen og S. Krokvann – med Lise Henriksen som guide – på søndagen. 

Sarabråtenspillet
Inger Tangen representerte ØV i prosjektgruppa som planla Spillet om Sarabråten. Spillet var et 
samarbeidsprosjekt mellom ØV, Østensjø Historielag, Østensjø Kunstforening og Kulturbydel 
Østensjø. Det var to forestillinger ved Sarabråten 12. og 13. september, samt en innendørs 
forestilling på Oppsal skole 25. oktober. Alle forestillingene var godt besøkt. Spesielt var 
utendørsforestillingene flotte, siden været var strålende og de flotte kostymene kom spesielt godt til 
sin rett utendørs. Årets erfaringer vil danne et godt grunnlag for planleggingen av spillene og 
markedsføringen neste gang.

Tur for barn og ungdom med Sverre M. Fjelstad
Lørdag 19. september fikk 12 barn og ungdommer en uforglemmelig tur rundt Svartoren med Sverre 
M. Fjelstad. Til en lydhør flokk fortalte Sverre om sportegn, spetter, elg, gammelskog og skogbruk. 
Etter en kort stopp på Skjelbreia gikk ferden videre til bålplassen ved nordenden av Svartoren, hvor 
vi grillet pølser og koste oss med fortellinger av Sverre. Etter rasten gikk ferden videre med flåten over 
Svartoren og tilbake til Bysetermosen.
 
Kulturminnetur med Lise Henriksen
Lørdag 24. oktober var det guidet høsttur med Lise Henriksen til Lutdalen, Kroktjern, Hauktjern  
og Sarabråten. Seksti forventningsfulle deltakere møtte opp på P-plassen ved Østmarksetra.  
Lise Henriksen guidet til kjente og ukjente plasser litt utenfor allfarvei i det som er kjerneområdet  
for mange av brukerne av Østmarka. Turen, som varte i fem timer, ble avsluttet på Sarabråten, hvor 
Lise fikk sin velfortjente applaus for strålende innsats.

Høstmøte
Mandag 9. november var datoen for ØVs årlige høstmøte. Rundt 130 frammøtte medlemmer 
overvar Østmarka-traveren Hans Jacob Finstads storslåtte bildeshow gjennom de fire årstidene fra 
vårt langstrakte land, akkompagnert av stemningstilpasset musikk. Live S. Danielsen fra Statens 
Naturoppsyn Oslo (SNO) orienterte om oppsynets rolle i Marka på bakgrunn av markaloven.  
I tråd med god tradisjon ble det servert kaffe og wienerbrød.

Steinar Saghaug Johan Ellingsen

Leder Nestleder

(sign.) (sign.)

Stian Dahl Inger Tangen Øyvind Pettersen

Styremedlem Styremedlem Styremedlem

(sign.) (sign.) (sign)

Solveig Dalene Nina Skramstad

Styremedlem Styremedlem

(sign.) (sign.)
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Regnskap 2009 og budsjett 2010

Balanse
2009 2008

EIENDELER Kunder debitorer 8 224,00
Driftskonto 25 172,87 17 519,12
Skattetr. konto 3 976,47 3 928,97
Høyrentekonto 121 056,75 116 898,75
Nordea 231 769,03 222 084,38

8 Forskuddsbet. 1 110,00 636,00
SUM EIENDELER 391 309,12 361 067,22

EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital 1.1 285 834,45 253 319,22
Årets resultat 93 224,37 32 517,00
Egenkapital 31.12. 379 058,82 285 836,22

9 Avsatt skatt og arb.g.avgift 8 010,00 11 491,00
9 Leverandørgjeld 4 240,30 63 740,00

12 250,30 75 231,00
SUM EGENKAPITAL OG GJELD 391 309,12 361 067,22

DRIFTSINNTEKTER Regnskap 2009 Regnskap 2008 Budsjett 2009 Budsjett 2010
Kontingenter 477 588,00 438 074,00 440 000,00 570 000,00

1 Tilskudd/gaver 14 300,00 8 500,00 7 000,00 7 000,00
2 Bøvelstad 24 113,00
3 Andre driftsinntekter 11 506,00 10 000,00

Renteinntekter 4 716,00 8 430,00 6 000,00 3 500,00
SUM INNTEKTER 532 223,00 455 004,00 453 000,00 590 500,00

DRIFTSKOSTNADER

Lønn/feriepenger/arb.g. avgift 68 460,00 64 997,00 65 000,00 100 000,00

Lønn/honorar uten skattepl./arb.g. 6 275,00 4 564,00 15 000,00 20 000,00
4 Møter/tilstelninger 49 869,00 40 400,00 50 000,00 60 000,00

Medlemsblad 150 748,00 140 187,00 150 000,00 170 000,00

Vervebrosjyre/trykksaker 8 469,00 26 149,00 10 000,00 25 000,00
5 7. juni arrangement 14 957,00 15 540,00 18 000,00 25 000,00

Kontorrekvisita 15 625,00 3 524,00 5 000,00 10 000,00

Telefon 4 519,00 6 000,00
Porto 77 671,00 72 924,00 80 000,00 85 000,00

7 Andre kostnader 23 797,00 38 593,00 40 000,00 39 500,00
Datautstyr/programmer 0,00 15 609,00 10 000,00 20 000,00

6 Arrangementer – Bøvelstad/Slåttetreff 18 609,00 10 000,00 30 000,00
SUM KOSTNADER 438 999,00 422 487,00 453 000,00 590 500,00
Pr. 31.12.09 93 224,00 32 517,00 0,00 0,00
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1 TILSKUDD GAVER
Gave til musikk på Sarabråten 1 500,00
Lørenskog kommune 7 000,00
Sparebank 1 fondet og Radio 1 5 000,00
Andre gaver 800,00

14 300,00
2 BØVELSTAD/Slåttetreff

Inntekt arrangementet 1 750,00
Støtte til beitetiltak 13 000,00
Friluftsetaten-refusjon av utlegg 9 363,00

24 113,00
3 ANDRE DRIFTSINNTEKTER

Norsk tipping «Grasrotandelen» 11 506,00

4 MØTER/TILSTELNINGER
Leie høytaleranlegg 3 750,00
Skullerudstua, Årsmøte 11 450,00
Skullerudstua høstmøte 11 450,00
Styremøte Sandbakken 4 450,00
Diverse møteutgifter 18 769,00

49 869,00
5 7. JUNI ARRANGEMENT

Kor 1 000,00
Leie benker 1 125,00
Div. utgifter 2 486,00
Norgesbuss 5 346,00
Østre Aker musikkorps 5 000,00

14 957,00 
6 BØVELSTAD/SLÅTTETREFF

Diverse utlegg 11 193,00 
Lønn honorarer 7 416,00 

18 609,00 
7 ANDRE KOSTNADER

Lagerleie av arkiv 1 272,00
Blomster 8 465,00
Omkostninger OCR, bank gebyr etc 4 369,00
Revisjon 7 500,00
Momsrefusjon -1 168,00
Annonser 1 500,00
Diverse 1 859,00

23 797,00
8 Registrert i regnskap 2009, oppgjør i 2010 1 110,00

9 Beløp kostnadsført i 2009
men betalt i 2010 4 240,00
Skatt/arb.g.avgift 8 010,00

12 250,00

Regnskapet er utarbeidet i overensstemmelse med regnskapslovens bestemmelser og det er utarbeidet 
etter norske regnskapsstandarder. Inntekter og kostnader. Inntektsføring skjer ved leveringstids-
punktet etter opptjeningsprinsippet. Kostnader medtas etter sammenstillingsprinsippet slik at 
kostnader kommer i samme periode som tilhørende inntekt.

Noter og regnskap
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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 37 Haugerud, 0616 Oslo

Navn: Telefon: 

Adresse: 

Postnummer og -sted : 

Aktivitetskalender  
for medlemmer av Østmarkas Venner

Aktivitet Dato Foredragsholder/
Guide Annonseres

Årsmøte på  Skullerudstua 25. mars Sverre M. Fjelstad Nytt fra Østmarka nr. 1

Tømmerås og omegn 8.mai Even Saugstad Nytt fra Østmarka nr. 1

Minnestund på  Sarabråten 7. juni Grete Faremo Nytt fra Østmarka nr. 2

Slåttedugnad på Bøvelstad 26.- 27. juni  * Nytt fra Østmarka nr. 2

Villmarkstur for  ungdom September Annonseres senere Nytt fra Østmarka nr. 2

Rundtur fra Grønmo Oktober Lise Henriksen Nytt fra Østmarka nr. 3

Høstmøte November Ikke bestemt Nytt fra Østmarka nr. 3

Eller meld deg inn via: www.ostmarkasvenner.no

Kontingenten er kr 150 per år. Borettslag, bedrifter  
og organisasjoner kr 300 per år. 
Blankett vil bli tilsendt etter innmelding.

* Arrangeres ikke hvis restaureringen av Bøvelstad har startet (se side 13).

Returadresse: Østmarkas Venner, Postboks 37 Haugerud, 0616 Oslo
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