Miljøprosjekt Ljanselva år 2008
Deltakerne i Miljøprosjekt Ljanselva har i 2008 vært:
Tor Holtan-Hartwig: prosjektleder, Trine Johnsen: Østmarkas Venner, ”læring i friluft”, ansatt i Oslo
Elveforum, Leif Bertnes: Nordstrand Rotaryklubb, Sagstua-vert og kasserer, Asle Andresen: Hauketo
skole, Arne Andersen: limnolog, Andreas Maeki: webmaster, Ljanselva@gmail.com, Sverre
Samuelsen: Nordstrand Vel, div. vedlikehold Sagstua, Knut Sandersen: Sameiet Ljabrukollen, ansvar
for skiltene langs kulturstien, Arne Lunde: Søndre Dal, miljøarbeid Ljanselva, Åse Julsvik: turleder,
Prinsdal, Ida Hvoslef: Rustad, landskapsarkitekt, Hjalmar Eide: Prinsdal, fiskeforvaltning/fisketrapp.
Miljøprosjektet har i 2008 holdt 4 ordinære prosjektmøter med i alt 32 saksnummer.
Vertsgruppe Sagstua: Indre virksomhet: Evelyn Halleraker, Eva Samuelsen, Sylvi Stene, Solveig Dahl.
Ytre område: Leif Bertnes, Sverre Samuelsen, Ørnulf Engan.
Aktuelt informasjonsmateriell mv til salgs: 1. Et turkart over Ljanselva med mange historiske
opplysninger, til salgs hos oss for kr. 30.- og 2. et vandrehefte med mer utfyllende stoff kr. 50.

Referater 2008
___________________________________________________________________________________________

Referat fra møte i Sagstua mandag 28. januar 2008 kl. 16.45 – 18.30.
Til stede: Leif Bertnes, Asle Andresen, Arne Andersen, Sverre Samuelsen, Trine Johnsen, Knut Sandersen, Arne Lunde og
Tor Holtan-Hartwig. Forfall: Åse Julsvik, Andreas Maeki.

Dagsorden:
Sak LJ 01-2008 Referat fra møtet 24.oktober 2007. Godkjent.
Sak LJ 02-2008 Referater og rapporter
- Fjernvarmeledning Viken energi: Anleggsvirksomheten er nå nesten framme ved Sagløkka. Vi har
holdt kontakt med Viken fjernvarme om føringen langs Dalsbekken og over Sagløkka. Hjelp til
gjenåpning av deler av Dalsbekken synes dessverre ikke å komme på tale.
- Forbedring av fiskens levekår i Ljanselva. Natur vgs. har gjennomført to arbeidsperioder på 2
dager med stabilisering av kantsonen mot erosjon på et kommende gytested nede i Liadalen. Gytegrus
er langt ut november 2007. Støtte er bevilget fra Friluftsetaten kr. 10.000 via Oslo Elevforum
- Frillighetsmidler: Søknaden til bydel Nordstrand av frivillighetsmidler til dekning av toalettømming
på Sagstua er innvilget.. Støtte kr. 2.300 er mottatt med takk, desember 2007.
- Byggesaker ved elv og bekk: * Munkerud felt B2 En ny bolig foreslås plassert vest for eksisterende
bebyggelse, men gunstig med sikte på vern av vegetasjonsbelet langs Ljanselva. * Bjørnåsen syd
2,Bjørndal og Bjørndal nord/Seterbråten. Her legger Selvaagbygg A/S opp til en lokal disponering av
overvannet som sikrer bedre vanntilsig til Bjørndalsbekken og til Seterbråtbekken. * Slimevn. 6. Her
har vi pekt på behovet for overvannsbehandling som styrker vannføringen i Slimebekken(bortebekk.)
* Godheimveien 1. Bydelsutvalget for Søndre Nordstrand har anbefalt boliger på tomten etter tidligere
skysstasjon ”Se-Opp”. Akseptabel avstand til Grønmobekken.
Leirskallhelinga: Miljøprosjekt Ljanselva har ikke fremmet innvendinger mot planen som vi ser som
en rimelig opprydding etter den store verneplanen for Ljanselva, juni 2003
- KDP Friluftsliv 2008 – 2011. Vi har bidratt med stoff til en bystyremelding. Her holder vi varm
sakene bla om anlegg av turvei mellom Ljabru og Skullerud, tiltak for å styrke fiskelivet i Ljanselva
og gjenåpning av Lusetjernbekken mellom Mosseveien og Nedre Ljanskollen.
- ”Stille områder i Oslo”: PBE arbeider med en verneplan for såkalte ”stille områder” .
- Nettsider om elvene: Webarbeidet for Oslo Elveforum er nå kommet meget godt i gjenge ved
verdifull hjelp fra Sverre Samuelsen. Se www.osloelveforum.org
- Årsleie 2008 til Friluftsetaten for Sagstua kr. 3.130 er betalt i januar 2008.

- Hilsen fra New Zealand: Ragnar Berg roser store fremgangen i vannkvaliteten i Liadalen siden han
flyttet for 50 år siden. - ”It goes to show that where there is a will, there is a way”.
Sak LJ 03-2008. Arbeidsplaner og arrangementer for 2008
Følgende er aktuelt:
1. Oppfølging av ”lokalt eierskap” – elveadopsjon og rydding 2008: Vårryddingen
samordnes i år med skolenes ryddeuke innen rammen av Rusken-aksjonen.
2. Fortsatt rydding for å få fram kulturlandskapet på Sagløkka. ( Leif Bertnes og
Rotaryklubbene.) Et fast beitegjerde begrenses slik at det ikke er til hinder for skiløp og aking.
Tas opp med Friluftsetaten.
3. Åpent hus i Sagstua: Vi prøver oss med et nytt vinterinitiativ og innbyr til en akedag for
småbarnfamilier lørdag 1.mars 2008 kl 13.00 - 16.00. Barnehagene varsles. Nordstrands
Blad informeres. Vi tenker oss en nærmiljødag der familier møtes. Åpent hus i Sagstua med
salg av vafler, drikke og trykksaker.
4. Vedlikehold av Sagstua: Maling av to utevegger er aktuelt i 2008 .
5. Tømmerkjøring på gammelmåten med hest og ”geit og bukk” er tatt opp med Rune Askvik
(916 60 032). Han kan ta imot skoleklasser i Rustadområdet.
6. Elvevandringer: Vandring fra Ljabru hovedgård 15.juni 2008 kl. 12.30 til Åpent hus i
Sagstua. Arrangementet søkes samordnet med Nordstrand Vel.
Søndag 21.september kl. 12.30 innbys til samme opplegg. Dette søkes samordnet med
Turistforeningen (Kontakt Grete Johnsen).
7. Tilgroingen av områdene langs elva nederst i Liadalen umiddelbart ovenfor fisketrappen og i
Tangenområdet ved Hauketo er såpass sterk at noe bør gjøres for å skape mer lys og innsyn til
elva. Kan Ida Hvoslef gi en sakkyndig uttalelse med sikte på en henvendelse til Friluftsetaten.
Sak LJ 04-2008 Unge forskere – forskercamp på Lambertseter vgs. uke 5 - 2008.
Miljøprosjekt Ljanselva har levert bakgrunnsstoff med sikte på å utfordre de unge til å måle
vassdragets vannkvalitet på ulike målesteder. Trine Johnsen, Ida Hvoslef, Leif Bertens og Tor HoltanHartwig vil veilede og hjelpe noen av de unge forskerne i forbindelse med måling i Dalbekken og
Grønmobekken. Kart mv stille til disposisjon og apparater og utstyr for måling av ledningsevnen i
elvevannet lånes ut til forskercampen.
Sak LJ 05-2008 Regnskapet for 2008– behov for inntektsbringende tiltak.
Regnskapet for 2007 ble lagt fram. Det sendes til Marit Oppedal til revisjon. Takk til Leif Bertnes for
jobben. Spørsmål om nye inntektsmuligheter drøftes på neste møte. Vil et eventuelt web-nettverk:
Ljanselvas Nettvenner kunne tjene både som info-kanal og inntektskilde? Hva med samarbeid med
foreninger/grupper om betalte guidede elvevandringer til Åpent hus på Sagstua?
Sak LJ 06-2008 Skoleprosjekt om overvannsbehandling og måling av vannkvaliteten i
Gjersrudvassdraget.
Til et kortseminar på Seterbråten skole 14.januar 2008 møtte ca 30 lærere, elver og foreldre fra
skolene Seterbråten, Klemetsrud, Bjørnholt, Bjørndal, Hauketo, Kastellet og Lambertseter vgs..
Øyvind Ekker fra Selvaag Gruppen A/S fortalte om ulike måter å behandle overvannet på i
utbyggingsområdene Bjørnåsen syd og Bjørnåsen nord. Elever fra Seterbråten skole overleverte
Selvaag en bunke tegninger med utgangspunkt i vannmiljøet. Vi anmodet om at utbygger må ha de
to småbekkene Seterbråtbekken og Bjørndalbekken i tankene slik at overvannet så vidt mulig
ledes dit - gjerne via en kunstig anlagt dam som kan bidra til estetikk, vannleik og naturlig
rensing av vannet og til mulig flomdemping.
I andre del av seminaret gjennomgikk Asle Andresen og Trine Johnsen aktuelle tiltak for å styrke
vannmiljøkompetansen i distriktets skoler som ledd i Kunnskapsløftet.
Utfordring til skolene i distriktet: Vil det være aktuelt å etablere et skolenettverk,
”Vanndetektivene” for Gjersrudvassdraget med oppgaven å foreta systematisk måling av
vannkvaliteten på nærmere avtalte målesteder?
Sak LJ 07-2008 Prosjekt konservering av kruttverksruinene og fundamentene for
Smaalensbanen over Liadalen.
Vi ser gjerne at Hallagerbakken skole sammen med Cannon Norge A/S tar initiativ til å aktualisere
arbeidet med et konserveringsarbeid.
Sak LJ 08 – 2008 Eventuelt. Neste møte i Miljøprosjekt Ljanselva settes til onsdag 12.mars kl.
16.45 – 19.00
ref.thh

______________________________________________________________
Referat fra møte i Sagstua onsdag 12.mars 2008 kl. 17.00.
Til stede: Leif Bertnes, Arne Andersen, Sverre Samuelsen, Åse Julsvik, Trine Johnsen og Tor HoltanHartwig. Forfall: Asle Andresen, Knut Sandersen, Andreas Maeki, Arne Lunde og Ida Hvoslef.
Dagsorden::
Sak LJ 09-2008 Referat fra møtet 28.januar 2008. Tidligere utsendt. Godkjent.
Sak LJ 10-2008 Referater og rapporter
- Fjernvarmeledning Viken energi: Anleggsvirksomheten er nå snart framme ved Sagløkka. Vi har
holdt kontakt med Viken fjernvarme om føringen langs Dalsbekken og over Sagløkka. Fra flere hold
foreligger opplysninger om at en ved dette anleggsarbeidet ikke følger vanlige
varslings- og medvirningsprosedyrer. Saken er bla tatt opp i Stortinget. Vi følger med. Ideelt sett burde
deler av Røssedalsbekken og Dalsbekken gjenåpnes i forbindelse med dette anleggsarbeidet.
Friluftsetaten og Plan- og bygningsetaten er varslet om dette.
- Frivillighetsmidler: Søknad vil bli sendt bydel Søndre Nordstrand for 2008.
- Byggesaker ved elv og bekk: Kreativ overvannsbehandling. * Varsel i dagspressen 23.02.2008 om
reguleringsarbeid Mellombølgen/Feltspatveien på Bergkrystallen. Arkitekt Siv Sinober i SIVARK er
kontaktet med anmodning om at behandlingen av vann fra tak og harde flater organiseres mer bevisst
og kreativt slik at vannføringen til den nedgravde ”Krystallbekken” kan tilføres naturlig renset
overflatevann. Denne bekken fører vann via Røssedalsbekken (bortebekk) til Ljanselva ved Sagløkka.
Den bør søkes vurdert delvis gjenåpnet. Overvannet fra den kommende idrettshallen (omtalt i
Nordstrands Blad 21.02.2008) bør vurderes behandlet på samme måte.
En elevgruppe fra Forskercamp 2008 på Lambertseter vgs. påviste nylig – med god hjelp fra Vann- og
avløpsetaten – at det er en del kloakk i Krystallbekken.. Dette forhold vil trolig bli rettet opp slik at
fremtidig gjenåpning lettere kan kommet på tale. * I brev 18.februar 2008 varsler Plan- og
bygningsetaten at en mindre vesentlig reguleringsendring er foretatt i planen for ombygging av E-18
Herregårdskrysset. Miljøprosjekt Ljanselva vil i denne anlednig søke å påskynde gjenåpningen av
nederste del av Lusetjernbekken mellom Mosseveien og Nedre Ljanskollen ved henvendelse til
vegvesenet. * I byggesak Nedre Prinsdalsvn. 105 har Friluftsetaten i brev 4.3.2008 gjort seg til
talsmann for vårt standpunkt om at nybygg holdes minst 10 m fra bekken og at det sikres en 6 m
kantsone. Dette vil bidra til fremtidig bevaring/rehabilitering av bekken.
- Vannkvalitetsmålinger. En elevgruppe under ledelse av lærer Bjørn Espen Ringdal, Bjørnholt skole,
har meldt sin interesse for å arbeide med vannkvalitetsmålinger i Gjersrudvassdraget. Miljøprosjekt
Ljanselva stiller med utstyr og sakkyndig assistanse.
- Forskercamp 2008: Som meddelt i dagspressen ble en forskercamp avviklet på Lambertseter vgs. i
samarbeid med Kastellet skole, institusjonen Ungt entreprenørskap og NHO i uke 8-2008. Her deltok
nesten 200 entusiastiske unge forskere fra de to skolene. Fire av i alt 25 forskeroppgaver dreide seg
om vann og vannkvalitet i sidebekker til Ljanselva.
- Kulturminnevern: I årsberetningen for 2007 for Søndre Aker historielag har Arne Sunde en
verdifull artikkel om sager og møller langs Ljanselva med vekt på Munkerudsaga – et av Nordstrands
største industrieventyr.
Sak LJ 11-2008. Ad arbeidsplaner og arrangementer for 2008
Følgende saker er aktuelle:
7. Akedag på Sagløkka for småbarnfamilier og tømmerkjøring på gammelmåten har måttet
utgå pga. snømangel. Vi holder saken ”varm” med sikte på neste sesong.
8. Fortsatt rydding for å få fram kulturlandskapet på Sagløkka: Inngjerdingen av området
gjøres slik at det ikke er til hinder for skiløp og aking.
Nordstrand Rotary satser på mandag16.juni som aksjonsdag for markrydding, maling og
vedforsyning. En trapp opp i terrenget vis av vis Sagstua bygges snarest.
9. Elvevandringer: Vandring fra Ljabru hovedgård til ”Åpent hus” på Sagstua arrangeres i
samarbeid med Nordstrands Vel søndag 15.juni kl. 12.30. Asle Andresen og Tor HoltanHartwig leder vandringen.
Søndag 21.september kl. 12.30 innbys til samme vandring.
Merk: I år vil Oslo kommune flytte miljøuken fra primo juni til midten av september..

Sak LJ 12-2008 Årsberetning for 2007.
Meldingen ble utarbeidet ferdig slik vedlegget viser.
Sak LJ 13-2008 Oppfølging av ”lokalt eierskap” – elveadopsjon og rydding 2008: Brev sendes
skolene om at vårryddingen heretter samordnes med skolenes ryddeuke innen rammen av Ruskenaksjonen. Anbefalt tidspunkt, 28.april og ff.. Skolene ordner denne gangen med eget ryddemateriell,
fastsetter selv tidspunktet for ryddingen og bringer ut fra elva alt det lette avfallet. Arne Lunde, t.
97578494 e: arne@mortensrud.no varsles om behov for bortkjøring av tyngre avfall. Representanter
for Miljøprosjekt Ljanselva sjekker opp skolenes planer pr. telefon.
Sak LJ 13-2008 Kulturminneåret 2009: Prosjekt konservering av kulturminner langs Ljanselva
bla. kruttverksruinene i Liadalen og steindemingen ved Trollvannene.
Søndre Aker historielag anmodes om å ta opp denne saken i hele sin bredde med sikte på bedre fysisk
markering av steder for sager og møller og konservering av viktige kulturminner. Kan Hallagerbakken
skole/Canon A/S eller boligsameier/velforeninger langs elva tenkes å bidra til et slikt prosjekt?
Sak LJ 14-2008 Vannmåling – webnettverk for skolene.
Som ledd i en mer systematisk måling av vannkvaliteten spesielt i Gjersrudvassdraget søker vi å
opprette et websted der lærere og elver kan legge inn sine måleresultater. Arne Andersen tar initiativ
til å utrede/ordne saken, gjerne via Google Earth.
Sak LJ 15- 2008 Tynning av vegetasjon langs elva.
Notat 5.mars 2008 fra Ida Hvoslef. Etter initiativ fra landskapsarkitekt Ida Hvoslef søker vi om å få
anlednng til å foreta noe uttynning av skog/vegetasjon - i et område oppstrøms fisketrappen og på
Tangen. Hensikten er å sikre en faglig bedre og mer tiltalende vegetasjonsutvikling. Kan en sittebenk
eller to skaffes? Trine Johansen, Leif Bertnes og Ida følger opp saken.
Sak LJ 14 – 2008 Eventuelt. Neste møte settes til tirsdag 20.mai 2008 kl. 1645 i Sagstua.

______________________________________________________________________________

Referat fra møte i Sagstua tirsdag 20.mai 2008 kl. 16.45

Til stede: Leif Bertnes, Sverre Samuelsen, Åse Julsvik, Trine Johnsen, Asle Andresen, Arne Lunde,
Ida Hvoslef og Tor Holtan-Hartwig.
Sak LJ 15-2008 Referat fra møtet 12.mars tidligere utsendt. Godkjent.
Sak LJ 16-2008 Referater og rapporter
- Fjernvarmeledning Viken Fjernvarme: Ny melding per april 2008 kommet der en varsler
igangsetting for avsnittet fra Skullerud til Abildsømyra. Passering av Ljanselva vil utstå til en
nedbørfattig tid i juni/ juli. Traseen for delen mot Abildsø vil være like øst for gang-/ sykkelveien. Vi
vil anmode om at parkeringsplassen samtidig blir grøftet og planert ferdig.
Kontaktpersoen for Viken Fjernvarme: Harald Johnsen 97 97 58 63 og for entreprenør AF
Skandinavia AS, Knut Gjengedal 99 20 65 48
- Frivillighetsmidler/Oslo Sør-midler: Søknad er sendt bydel Søndre Nordstrand 29.mars 2008 med
skissering av et kombinert prosjekt som angår både kulturminner/identitet, vannovervåking og
informasjon om behandlingen av kantsonen med anmodning om avsetning i første omgang av inntil
kr. 75.000.
- Byggesaker ved elv og bekk: Turveiparsellen fra Kantarellen til Engersbråten og Stenbråtveien
beregnes ferdig til innvielse den 29.mai 2008. Dette er en stor begivenhet for befolkningen i bydelene
som vi ønsker å markere. !!
- Vannkvalitetsmålinger/Snøballfilm A/S: En elevgruppe fra Kastellet skole under ledelse av Audun
Halset og Hilde Lund Mathisen i samarbeid med Snøballfilm A/S arbeider med filmopptak om
vannmåling langs Stenrudbekken og Myrerbekken. Snøballfilm A/S samarbeider også med
Hallagerbakken skole v/rektor Merete Mohn. Hensikten med filmen – som produseres for Oslo
Elveforum – er å få fram en inspirasjonsfilm beregnet på Oslos skoler.
Hva angår vannmålingen vil vi om mulig ta sikte på å etablere et registrerings- og meldingssystem på
vår hjemmeside som også kan komme skolene til nytte.

- Kulturminnevern: Det har lykkes oss å få Lasse Heimdal til å påta seg oppgaven å fungere som
organisator for et kulturminneprosjekt. Hensikten er å komme i gang med registrering og konservering
av aktuelle kulturminner, med prosjektstart i Kulturminneåret 2009. Lasse Heimdal var meget aktiv i
forbindelse med det natur og historieprosjektet som førte fram til skiltingen langs elva for noen år
siden.
Prosjektstart søkes startet opp før sommerferien 2008. Vi tar sikte på at bydelene Nordstrand og
Søndre Nordstrand lar seg representere i en arbeidsgruppe foruten Søndre Aker Historielag,
Nordstrand Rotary og minst to velforeninger/boligsameier og gjerne også Hallagerbakken skole i et
mulig samarbeid med Canon Norge A/S.
- Gudstjeneste om respekt for skaperverket. I den ordinære søndagsgudstjenesten i Nordstrand
kirke 25.mai forbereder ungdommen i menigheten en egen gudstjeneste der også rehabiliteringen av
Ljanselva vil bli fokusert.
Sak LJ 17-2008. Elveryddingen 2008. Evaluering.
Vi konstaterer at årets rydding stort sett har gått som forutsatt ved at skolene har kombinert
elveryddingen med Rusken-aksjonen. Det betyr at 20 skoler og barnehager har vært i funksjon og at
anslagsvis 500 barn og 40 voksne har deltatt. Rapport sendes Ruskensekretariatet (Tor).
Sak LJ 18-2008 Avtale om bruk av beitearealet på Sagløkka.
Friluftsetaten varsles om at avtale om beiting for kommende sesong er inngått med Jorunn Værp som
forvalter ti hester på øvre Bakkeløkka gård.
Sak LJ-19-2008 Barnehager ønsker avtale om å få delta i elveadopsjonen.
Vi tilbyr adopsjonsbevis for de barnehagene som ønsker det - ikke bundet til en bestemt strekning,
men til hele Ljanselva. Medunderskriften på adopsjonsbeviset ønsker vi skal skje ved leder for
vedkommende bydelsutvalg.
Sak LJ 20-2008 Elvevandringer.
Vi er inne i en aktiv vandringsperiode. Bla. registreres følgende:
Vandringer med SFT 20.mai, tur for fremmedkulturelle i samarbeid med OOF om morgenen 4.juni,
EBy om formiddagen med møte i Sagstua samme dag, 11.juni med bedriftsidrettslaget i Oppegård
kommune
NB! Åpen vandring fra Ljabru hovedgård til ”Åpent hus” på Sagstua arrangeres i samarbeid
med Nordstrands Vel søndag 15.juni kl. 12.30 fra Ljabru hovedgård. Asle Andresen og Tor
Holtan-Hartwig leder vandringen.
Fjellklangveien veisameie 27.august om kvelden.
NB! Åpen vandring søndag 21.september kl. 12.30 fra Ljabru til Åpent hus på Sagtua. Tor
varsler praktiske arrangører.
Merk: Verdens miljødag vil bli markert med barneparade gjennom Oslo sentrum 5.juni fra Slottet kl.
12.00 til Stortinget og rådhuset, mens den øvrige del av Oslos miljøuke vil bli flyttet til uke 38 fra 17.
– 21.september.
Sak LJ 21-2008 Nye elvearrangementer.
Bålkveld ved Sagstua i regi av Miljøprosjekt Ljanselva berammes til onsdag 8.oktober 2008.
Fellesturer med Den Norske Turistforening søkes arrangert i mai 2009 (Trine).
Sak LJ 22-2008 Neste møte.
Neste møte settes til onsdag 3.september 2008 kl. 16.45 i Sagstua.
Ref.thh 20.05.2008

________________________________________________________________________________

Referat fra møte i Sagstua onsdag 3. september kl. 16.45 – 19.00

Til stede: Leif Bertnes, Sverre Samuelsen, Trine Johnsen, Asle Andresen, Arne Lunde, Ida Hvoslef,
Arne andersen og Tor Holtan-Hartwig.
Meldt forfall: Knut Sandersen, Hjalmar Eide, Åse Julsvik og Andreas Maeki.
Dagsorden:
Sak LJ 23-2008 Referat fra møtet 20.mai utsendt i e-post samme dato. Godkjent.
Sak LJ 24-2008 Referater og rapporter
- Ungdomsklubbens sommerjobb 2008 er gjennomført med assistanse av Arne Lunde og Leif
Bertnes. Se positiv omtale i Nordstrands Blad. Takkebrev er sendt ungdomsklubben. Tiltaket ønskes
velkommen også neste år om det er mulig.
- Fjernvarmeledning Viken Fjernvarme: Vi har anmodet om at turparkeringsplassen Sagløkka blir
grøftet og planert ferdig. Kontaktpersonen for Viken Fjernvarme: Harald Johnsen 97 97 58 63 og for
entreprenør AF Skandinavia AS, Knut Gjengedal 99 20 65 48.
- Frivillighetsmidler/Oslo Sør-midler:.
Søknad om frivillighetsmidler kr. 3000 for 2008 sendt Bydel Nordstrand.
Innspill med forslag om bruk av Oslo-Sørmidler er sendt bydel Søndre Nordstrand 29.mars 2008 med
skissering av et kombinert prosjekt som angår både kulturminner/identitet, vannovervåking og
informasjon om behandlingen av kantsonen.
- Elveadopsjonsfilm/Snøballfilm A/S: Elever fra Kastellet skole og fra Hallagerbakken skole i
samarbeid med Cannon Norge A/S har arbeidet med opptak i regi av Snøballfilm A/S til film om
elveadopsjon beregnet primært på Osloskolene.
Spesielt ndgj. vannkvalitetsmåling:Vi mangler fremdeles et registrerings- og meldingssystem på vår
hjemmeside som skolene kan benytte seg av.
- Kulturminnevern: En kulturminnegruppe under ledelse av Lasse Heimdal har den 26.august holdt
sitt andre møte med befaring der også Byantikvaren var representert med Thomas Øvergaard Lie.
Bydelsutvalg Nordstrand er representert med leder av Kulturutvalget Knut Hedemann, mens
Bydelsutvalg Søndre Nordstrand stiller med Liv Jorunn Eriksen
- Gudstjeneste om respekt for skaperverket ble holdt i Nordstrand kirke søndag den 25.mai med
stor deltaking av menighetens unge. Menigheten sikter mot å bli en ”grønn menighet”.
Lj 25 – 2008 Byggesaker ved elv og bekk:
- Ny turveiparsell fra Kantarellen til Engersbråten og Stenbråtveien ble feiret den 29.mai 2008 med
Friluftsetaten som vert. Neste utbyggingsparsell må anlegges gjennom Leirskallen.
- Snøggvn 3, gbnr. 190/127 ønskes utbygd, men med bibehold av en sidebekk til Prinsdals-bekken
som går over tomten. Befaring er holdt, og uttalelse gitt med råd om dispensasjon hva gjelder
avstanden mellom bekk og bygg til Friluftsetaten og Plan- og bygningsetaten.
Sak LJ 26-2008 Avtale om bruk av beitearealet på Sagløkka – rydding av Rotary.
Friluftsetaten er varslet om at avtale om beiting for kommende sesong er inngått med Jorunn Værp
som forvalter ti hester på Bakkeløkka gård. To vegger er malt på Sagstua. Nordstrand Rotary har
deltatt i rydding av kulturmarken på Sagløkka. Dugnad berammet 5.sept.kl.11.00.
Sak LJ-27-2008 Barnehager ønsker avtale om å få delta i elveadopsjonen.
Vi forbereder adopsjonsbevis for de barnehagene som ønsker det - ikke bundet til en bestemt
strekning, men til hele Ljanselva. Medunderskriften på adopsjonsbeviset ønsker vi skal skje ved leder
for vedkommende bydelsutvalg.
Sak LJ-28-2008 Elvevandringer mv.
Vandringen 15.juni fra Ljabru hovedgård til Sagstua under ledelse av Asle Andresen fikk god
tilslutning med i alt 75 deltakere. Just Muus-Falck ble her takket for mange års arbeid med vern og
vedlikehold av Ljanselva gjennom Liadalen i samarbeid med skolene.
Vi har stått for en rekke andre vandringer vår/sommer bla en for 60 deltakere av fremmedkulturell
opprinnelse.
NB!Vandring søndag 21.september kl. 12.30 fra Ljabru til Åpent hus på Sagtua i samarbeid med
Nordstrand Rotary. Leif Bertnes innbyr.
Merk: Oslos miljøuke er flyttet til uke 38 fra 17. – 21.september 2008.

Vinterarrangementer: Akedag for barn og foreldre berammes lørdag 7.februar 2009.
Tømmerkjøring på gammelmåten søkes arrangert i samarbeid med Friluftsetaten.
Sak LJ 29-2008 Andre elvearrangementer.
Bålkveld ved Sagstua i regi av Miljøprosjekt Ljanselva for barnehagebarn med foreldre berammes til
søndag 12.oktober 2008 kl. 16.00 – 18.00. Leif Bertnes innbyr barnehage(r) til å opptre med en liten
forestilling. Bilder fra elvearbeidet vises på uteskjerm.(Trine/Anker).
Fellesturer med Den Norske Turistforening søkes arrangert i januar og mai 2009 (Trine).
Sak LJ 30-2008 Prinsdalsbekken spredning av ugressplanten parkslirekne. I brev fra Friluftsetaten
28.08.2008 bes vi fjerne masser som er plassert i turstien langs bekken. Leif Bertnes og Tor H-H
vurderer kostnadskonsekvensene av dette og fremmer søknad om støtte fra Oslo Elveforum. Moderat
bruk av oppmalt astfaltmasse ved anlegg av turstien er ikke betenkelig iflg. Helse- og velferdsetaten v/
Tore Joranger (97054186 e: tore.joranger@hev.oslo.kommune.no
Dugnad for å pynte på anleggsarbeidet langs bekken ved å plante inn bekkenær vegetasjon langs stien
berammes på et passende tidspunkt våren 2009.
Sak LJ-31-2008 Innspill til Strategiplan 2009 -2011 for Bydel Nordstrand.
Miljøprosjekt Ljanselva tar med interesse i mot utfordringen om å fremme et innspill til denne planen.
Vi ønsker at planen styrkes med noen handlingsorientert punkter – gjerne med adresse til mål nr. 8 i
forslaget til strategiplan – som kan bidra til å skape en grønn Bydel Nordstrand preget av (1) mer aktiv
blågrønn politikk, (2) bevaring av myke veier smau og smutt som sikrer fotgjengerne et tryggere
miljø, og (3) mye frivillig innsats og dugnad i et nært samarbeid mellom 3.sektor, boligsameier og
velforeninger, næringslivet, barnehagene, skolene, ungdomsklubben(ene) og menighetene.
(Kommentarer til det utleverte notatutkast sendes TH-H. Ferdig innspill leveres bydelen snarest.)
Sak LJ-32-2008 Neste møte berammes senere.
NB! Vi gjør oppmerksom på vandringene i fakkellys langs Alna 11., Hovinbekken 18. og
Akerselva 25.september. Miljøtorget som ledd i Oslos miljøuke arrangeres i Spikersuppa lørdag
20.september.
Oslo Elveforum stiller med stand på Paulsenkaia til Åpen dag i Bjørvika søndag 14.september
2008.
(Ref.: Tor Holtan-Hartwig 04.09.2008)

