Referater 2009
Tor Holtan-Hartwig, Rosendalsveien 8B, 1166 Oslo
t. 22 28 30 13/ 918 62 226
e: tor.holtan-hartwig@getmail.no
Oslo/Nordstrand, den 9. januar 2009

Referat

fra møte i Sagstua onsdag 14. januar 2009 kl. 16.45 – 19.00
Til stede: Leif Bertnes, Sverre Samuelsen, Åse Julsvik, Trine Johnsen, Asle Andresen, Arne
Andersen, Arne Lunde, Ida Hvos lef, Knut Sandersen, og Tor Holtan-Hartwig.
Til innledning ble Oslo Elveforums film ”Elveadopsjon i skolen” introdusert og vist.
Dagsorden:
Sak LJ 01-2009 Referat fra møtet 3. september 2008. Godkjent.
Sak LJ 02-2009 Referater og rapporter
- Byggesaker ved elv og bekk.
* Planskisse for Seterbråten, Bjørndal (gbnr.187/235): Positivt med 10 m byggeavstand til
Seterbråtbekken. Vi ber om kreativ overvannsbehandling som sikrer vann til denne bekken.
* Leirskallhellinga – gbnr. 180/5, 546 Nytt ettersyn. Tatt til etterretning. Et større område omkring
Leirskallbekken legges ut som friområde.
* Frostveien gbnr. 180/432: OBOS planlegger 8-avd.barnehage ved Frostveien. Vi ber om god sikring av
plass til turvei og vurdering av trase for en tursti som føres forbi det gamle hengebrofestet på syd-østsiden av
elva ved plassen Leirskallbråten.
* Enebakkveien: Statens vegvesen ønsker å bygge et kollektivfelt fra Klemetsrud skole og vestover til
rundkjøringen og videre oppover veien mot Europaveien. Under henvisning - ikke minst til skolenes
interesse for livet i bekkevannet - ber vi om at Sørlibekken med Brennabekken og Klemetsrudbekken vernes
og rehabiliteres helt fram til Gjersrudtjern.

- Kulturminnevern: Gruppen under ledelse av Lasse Heimdal med deltaking av bla. Arne Sunde,
Søndre Aker historielag, bydel Nordstrand, bydel Søndre Nordstrand , Nordstrand Vel og
Nordstrtand Rotary har god kontakt med Byantikvaren. Kjeglebanen ved Ljabrubakken er kommet
i fokus blant flere verneverdige objekter!
- Frivillighetsmidler: Vi takker bydel Nordstrand for kr. 3000,00 som driftsstøtte for 2008.
- Revisjon av Grøntplanen 1993: I den nye planen vil også elve- og bekkemiljøet få en sterkere
plass. Miljøprosjekt Ljanselva har under forarbeidet bidratt med alle våre aktuelle ønskemål.
Sak LJ 03-2009 Vi ser tilbake på 2008 - regnskap og årsberetning.
Leif Bertnes la fram et positivt regnskap for 2008 som viser at vi har nådd målet om økning i
salgsinntekter og inntekter ved guiding av private grupper langs elva, men også økning i
strømutgiftene! Disponibel sum til drift ved årsskiftet er knapt kr. 14.000.- Regnskapet legges fram
for Marit Oppedal til revisjon. Årsberetningen vil bli lagt fram på vanlig måte.

Sak LJ 04-2009 Aktiviteter i kommende år 2009.
Følgende arrangementer settes opp (1) Lørdag 7.februar, Vinterdag/ Akedag på Sagløkka evtl. med
tømmerkjøring på gammelmåten, (2) beiteavtalen videreføres, evtl med utvidelse til Leirskallen
Vestre , (3) elvevandringer søndag 7.juni i regi av Miljøprosjekt Ljanselva og 15. og 16.september i
regi av Den norske turistforening, alle går til Sagstua med vaffelservering mv. (4) vårdugnaden etter
tradisjonelt mønster der adopsjonsskolene oppfordres til så vidt mulig å i samarbeide med
velforeninger og boligsameier lokalt, (5) adopsjonsordnig for barnehager etableres (6) assistanse
ved Skaperverkets dag/Nordstrand kirke, (7) ungdomsklubbens sommerjobb søkes videreført med
konsentrasjon om rydding av gjengroingen på Tangen (8) medvirkning fra Natur vgs.om
rehabilitering av elvebredden, (9) prosjekt for kvalitetsmåling av vannet i Gjersrudvassdraget søkes
intensivert, (10) vedforsyning til Sagstua kombineres med en mulig etablering av et frivillig
vedprosjekt. Dette kan i tilfellet få plass i et eget nyoppført ”gammelt” skur i bakken opp mot
Sagstua i nærheten av stedet der de gamle driftsbygningene lå, (11) etablering av et ”stille område”
for bevegelseshemmede oppstrøms fisketrappen søkes påskyndet.
Sak LJ 05-2009 Turparkeringsplassen, Sagløkka: Opprydding på riggtomten etter arbeidet
med fjernvarmeledningen.
Harald Johnsen, Viken fjernvarme 979 75 863 e: harald.johnsen@hafslund.no har på initiativ fra
Miljøprosjekt Ljanselva sagt seg villig til å planere og rydde turparkeringsplassen ved Sagstua når
de forlater stedet en gang i løpet av vår/sommer 2009. Han har bedt om en tegning og
landskapsarkitekt Ida Hvoslef, i Oslo Elveforum/Miljøprosjekt Ljanselva har laget en plantegning
som viser P-plass til 42 biler som er litt større en dagens plass.
Grunneieren av tomten som er Kreftforeningen, har v/advokat Kjetil Straume t. 07877 krever at
Oslo kommune først innløser tomten. I forståelse med Friluftsetaten v/Harald Stølan har vi derfor
tatt kontakt med Eiendoms- og byfornyelsesetaten, (EBy)Friområdeprosjektet, v/ Arne Magnus
Bråthen 920 20 773 med sikte på kommunal overtaking. EBy arbeider nå med sikte på å finne en
løsning slik at kommunen kan overta arealet (som er regulert til friområde). Saksbehandler er Lill
Kristin Enger 975 13 808.
Vedtak: Miljøprosjekt Ljanselva ser fram til en løsning med turparkeringsplassen etter opplegget
fra Ida Hvoslef. Det må også omfatte nødvendig drenering i grunnen. Veiutfyllingen over Ljanselva
vurderes særskilt.
Sak LJ 07-2009 I forskrift om fisketider i vassdrag med anadrome laksefisk i Oslo og Akershus,
fastsatt 1. juni 2008 anbefaler Fylkesmannen at en åpner for fiske i Ljanselva i en begrenset periode
(1.-31.august).
Vedtak: Miljøprosjekt Ljanselva tar sikte på å komme i gang med en fiskekortordning kommende
sesong. Hensikten med ordningen er bla å få registrert omfanget av oppvandret fisk i elva fram til
fossen i Liadalen. Dette kan skje ved at de som kjøper fiskekort rapporterer om fangsten etter
sesongslutt på et eget meldingsskjema og samtidig får tilbakebetalt halve kortavgiften.
Vi anmoder om at Kastellet og Hallagerbakken skoler samarbeider om å administrere ordningen
eventuelt etter råd fra Rune Sæthren, Sollerudstranda skole (23 29 66 00) og Hjalmar Eide i
Akershus krets av Norges Jeger og Fiskerforbund (924 01 982).
Sak LJ 08-2009 Eventuelt. Sverre Samuelsen tok opp spørsmålet om å oppgradere våre
hjemmesider slik at en kommer frem til en ordning som evtl også kan kombineres med Oslo
Elveforums web-arbeid. Dette er en sak med økonomiske konsekvenser som vi for tiden ikke ser
noen løsning på. Foreløpig er vi takknemlig for den jobben Andreas Maeki gjør med det gamle
systemet, men etterlyser nye initiativ.

Neste møte settes til onsdag 22. april på Sagstua. Vennligst noter dagen!
Ref thh 2009.01.15

Tor Holtan-Hartwig, Rosendalsveien 8B, 1166 Oslo
t. 22 28 30 13/ 918 62 226
e: tor.holtan-hartwig@getmail.no
Oslo/Nordstrand, den 15. april 2009

R e f e r a t fra møte i Sagstua tirsdag 14. april 2009
Til stede: Sverre Samuelsen, Åse Julsvik, Trine Johnsen, Arne Andersen, Arne Lunde, og Tor
Holtan-Hartwig.
Dagsorden:
Sak LJ 09 -2009 Referat fra møtet 14.januar 2009 Godkjent.
Sak LJ 10-2009 Referater og rapporter
- Byggesaker ved elv og bekk.
* Nordstrandskråningen – reguleringsarbeid. Vi gjør oppmerksom på Kastellbekken,
Pareliusbekken og Bekkelagsbekken med sikte på mulige fremtidig gjenåpninger.
* Planprogram for Ekebergområdet: Vi ber om at det i planprogrammet innføyes krav om å lage et
”Et samlet perspektiv på overvannsbehandlingen i hele Ekebergområdet.”
* Leirskallen idrettshall (Sak PBE 200611225): Vi ber i brev 9.mars 2009 om at det avsettes
betydelig flere plasser til parkering.
* Kolletivfelt ved Klemetsrud: Statens vegvesen opplyser at de vil sørge fort å holde Sørlibekken
åpen fra Enebakkveien til Gjersrudtjern og delvis også på østsiden av veien.
* Mortensrud felt BJ forutsettes bebygget med 15 eneboliger i kjede slik som på naboområdet
Mikkelsgrenda brl. felt BH. Planen foranlediger ingen kommentar fra MilLja.
* Reguleringsplan for Munkerudstubben 2 B er vedtatt som forutsatt.
* Oslo Elveforum/Miljøprosjekt Ljanselva v/Tor Holtan-Hartwig og Ida Hvoslef deltar i en charette
om Grønmos fremtid, 28. og 29.april i regi av Eiendoms- og byfornyelsesetaten, med et avsluttende
folkemøte på Lofsrud skole den 29. kl. 18.30.
- Kulturminnevern mv:
* Bjørg Rasmussen er i gang med å lage et bilde av hengebroen ved Leirskallbråten.
* Murmaleri i Sagstua: Kjellaug Løken anbefales å fokusere på en eventyrstemning med vann og
nøkk gjerne i kombinasjon med et motiv fra sagbruk, bekk og tømmerkjøring med hest.
- Frivillighetsmidler:
* Søknad sendt bydel Østensjø om kr. 3.500 til fornyelse av friluftslivutstyret og til videre
utvikling/inngjerding av kulturbeitet på Sagløkka.
Sak LJ 11-2009 Turparkeringsplassen, Sagløkka – opprydding på riggtomten.
Ida Hvoslefs tegning som viser rehabilitert plass er levert Harald Johnsen, Viken fjernvarme,
Friluftsetaten og Eiendoms- og byfornyelsesetaten(EBy). EBy forhandler med eieren som er
Kreftforeningen, om kommunal overtagelse av tomteområdet. Det er håp om at Viken fjernvarme
kan blir ferdig med arbeidet i løpet av sommeren 2009.
Sak LJ 12-2009 Vinterdag og elvevandringer langs Ljanselva i 2009.
Vinterdags-arrangementet den 7.februar 2009 samlet mange barn og foreldre. Kjøring med hest og
slede var et spesielt populært innslag. Salgsinntektene ga et positivt tilskudd til MilLja.
Arrangementet bør gjentas neste år.
Følgende elvevandringer er avtalt i 2009: Lørdag 9.mai, Østmarkas Venner besøker Sagstua på vei
til sjøen. Søndag 7.juni åpen vandring fra Hauketo til Sagstua som ledd i det offisielle programmet
for Oslos miljødager. Tirsdag 15.sept og onsdag 16.sept. besøker DNTs pensjonister Sagstua på sin
marsj fra sjøen/Ljabru og oppover.

Sak LJ 13-2009 Vannkvalitetsmåling Gjersrudvassdraget – Åslandområdet.
I uke 12 deltok tre unge forskergrupper fra Lambertseter vgs og Kastellet gs. i arbeidet med måling
av vannkvalitet i Myrerbekken. Arrangementet skjedde i samarbeid med Ungt Entreprenørskap og
NHO. Vann- og avløpsetaten stilte medarbeidere til disposisjon som hjelpere. Rapporten fra en av
målegruppene nådde til finaleomgangen i konkurransen om det beste forskningsarbeidet.
Den 29.mars foretok en gruppe elever fra Nordseter skole målinger i det samme området.
Måleresultatene som primært omfattet konduktivitet – ledningsevne – viser at Myrertjern og bekken
ned til Åsland pukkverk er forholdsvis ren. Påvirkningen fra pukkverket synes relativt moderat, mens
måleresultatet for vannet fra snødeponiet viser som ventet betydelig konsentrasjon av oppløste salter.
Fortynningseffekten er imidlertid ganske effektiv slik at Myrerbekken etter møtet med
Stensrudbekken, neppe viser kritisk ledningsevne.
Det vi imidlertid ikke vet nok om, er hva slags kjemikalier som er oppløst i vannet.

Vedtak: Innholdet i vannforurensningene bør klarlegges nærmere i en mer helhetlig
undersøkelse av vannkvalitet, bunndyr og fiskeliv i hele Ljanselvvassdraget.
OBS. I forbindelse med en befaring lørdag den 4.april 2009 målte IDA, Arne L. og Tor konduktiviteten omkring
Grønmo slik: Vann fra Olasmyrbekken var helt rent. Sørlibekken var moderat forurenset, mens Brennabekken var lite
påvirket. Denne bekken bidrar derfor til en gunstig fortynning i nedre del av Sørlibekken .

Sak LJ 14-2009 Oppsetting av laftet uthusbygning på Sagløkka – kulturminne?
Som et ledd i arbeidet med å styrke Sagløkkas historiske identitet, er det fremsatt ønske om å
oppføre et gammelt uthus i tømmer der tilsvarende uthusbygning sto i sin tid. Uthuset forutsettes å
fungere som vedproduksjonssted for Lambertseter frivillighetssentral.
Vedtak: Arbeidet forsetter med sikte på å oppnå tillatelse til å gjenoppføre en gammel, laftet
bygning på Sagløkka.
Sak LJ 15-2009 Elverusken 2009 langs Ljanselva. Brev er gått ut både til skoler og velforeninger
mv. Det vil bli lagt inn på www.ljanselva.org
Vedtak: Trine Johnsen følger opp skolene langs Ljanselva, Leif B. og Tor H-H kontakter skolene
langs sidebekkene. En container plasseres ved Hauketo.
Sak LJ 16-2009 Behov for dugnadsarbeid på Sagstua.
Ubudne gjester har for tredje gang herjet med stua! Denne gang har det vært skutt med luftgevær
mot den ene kjøkkenvinduet møt øst. Dugnadsdag fastsettes til 30.april kl. 09.00
Sak Lj 17-2009 Stor sikkerhetsrisiko der Ljanselva krysser Gamle Enebakkvei/gangsykkelvei langs Europaveien.
Foranlediget av et drukningsuhell - der en hund nylig ble sugd inn i vannrøret under veien - ber vi
om at rette vedkommende så snart som mulig sikrer dette stedet. Småbarn kan like gjerne risikere å
bli utsatt for drukningsfare under flom på dette sted. De vannrørene som nå benyttes, har ikke har
tilstrekkelig kapasitet. Faren for bortvasking av veilegemet er dessuten åpenbar, muligens med
påfølgende fare for erosjon ned mot fjernvarmerøret ved dambrudd.
Vedtak: Vi anmoder om at den utilstrekkelige rørgjennomføringen erstattes av en bro.
Sak LJ 18-2009 Eventuelt: Vi drøftet også spørsmålet om en evtl. fiskekortordning , behovet for
en nyordning av våre hjemmesider og tekstsamlingen/vedlikehold av tavlene i turstien.
NB! Tilgang til DVD-filmen om Elveadopsjon i skolen fins på Oslo Elveforums hjemmeside.
Neste møte fastsettes i forbindelse med dugnadssamlingen.

Ref.thh

Rosendalsveien 8B, 1166 Oslo
t. 22 2830 13/ 918 62 226
e: tor.holtan-hartwig@getmail.no

Oslo/Nordstrand, den 9. september 2009

Referat

fra møte i Sagstua tirsdag 8. september 2009
Til stede: Bertnes Leif, Johnsen Trine, Asle Andresen , Lunde Arne, Hvoslef Ida Elisabeth, Knut S.
Sandersen og Tor Holtan-Hartwig.
Dagsorden:
Sak LJ 19 -2009 Referat fra møtet 14.april 2009, tidligere utsendt. Godkjent.
Sak LJ 20-2009 Referater og rapporter
- Byggesaker ved elv og bekk.
* Leirskallen idrettshall (Sak PBE 200611225): Vi ber i brev 9.mars 2009 om at det avsettes
betydelig flere plasser til parkering.. Se og sak 21/09 nedenfor. Deltatt befaring 15.mai sammen
med bla Skullerudgranda borettslag.
* Oslo Elveforum/Miljøprosjekt Ljanselva v/Tor Holtan-Hartwig og Ida Hvoslef deltok i en
charette om Grønmos fremtid, 28. og 29.april i regi av Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBy). En
ny bekk mellom Olasmyrbekken og Brennabekken ble identifisert. Våre tanker om å vitalisere
vannmiljøet i området fikk fullt gjennomslag i planarbeidet under charetten.
* Drukningen av en hund i Ljanselva. Sikkerhetsgitter er for lengst satt opp foran rørene der
Ljanselva passerer veien ved Sagløkka.
* Olaves Hvervens vei 13. Vedtatt reguleringsplan sikrer friområde langs Prinsdalsbekken.
Kulturminnevern mv:
* Bjørg Rasmussen er i gang med å lage et bilde av hengebroen ved Leirskallbråten.
* Murmaleri i Sagstua: Kjellaug Løken anbefales å fokusere på en eventyrstemning med vann og
nøkk evtl. i kombinasjon med et motiv fra sagbruk, bekk og tømmerkjøring med hest.
* Kulturminnegruppen v/Lasse Heimdal med hjelp bla fra Arne Sunde har lagt fram for Byatikvaren
notat om aktuelle kulturminneobjekter som ønskes plassert på ”Gul liste”.
* Nytt museum ble åpnet i Langbygningen, Ljansbruket, v/Gjersjøelvgruppen 28.mai 2009.
* Abildsø skole ble tildelt adopsjonsbrev i forbindelse med 150-årsfeiringen i juni 2009.
- Økonomi. Frivillighetsmidler:
* Søknad sendt bydel Østensjø om kr. 3.500 til fornyelse av friluftslivutstyret og til videre
utvikling/inngjerding av kulturbeitet på Sagløkka. Kr. 2.625 er innvilget til disse formålene. Leif
sørger for gjerdestolper og Trine for fornyelse av turutstyr. Takk til bydel Østensjø.
• Kr. 5000 mottatt fra EBy som oppgjør for arbeid under Charette om Grønmos fremtid.
Sak LJ 21-2009 Turparkeringsplassen på Sagløkka – opprydding på riggtomten.
Ida Hvoslefs tegning som viser rehabilitert p-plass til 117 biler er levert Lars Jacob Bøe som er
representant for entreprenøren for Viken fjernvarme/Hafslund, kopi sendt Friluftsetaten og
tomteeieren Kreftforeningen. Hafslund har nylig fjernet arbeidsbrakkene fra området og opprydning
på området vil skje med det første.
Vi legger vekt på at turparkeringen for fremtiden må skjermes for parkering ut over 48 timer, og at
lastevogner og bobiler ikke tillates å parkere.
Sak LJ 22-2009 Arrangementer og elvevandringer langs Ljanselva i 2009 - 2010.
Vinterdags-arrangementet den 7.februar 2009 samlet mange barn og foreldre. Kjøring med hest og
slede var et spesielt populært innslag. Salgsinntektene ga et betydelig tilskudd til MilLja. Dato for
neste års arrangement fastsettes til lørdag 13.februar 2010 kl. 13.00 .Elvevandringene lørdag 9.mai
2009 med besøk av Østmarkas Venner og åpen vandring 7.juni i Miljøuken ble gjennomført etter
programmet. Introduksjonstur for flyktninger og innvandrere i regi av bydel Søndre Nordstrand
31.juli og mottagelse av eldregruppe i regi av Lambertseter frivillighetssentral 18.august

gjennomført.
Turarrangement for Turistforeningens pensjonister 15. og 16.september 2009 forutsetter besøk av
tre grupper hver av dagene mellom kl. 12 og 13.30. Vår mannskapsliste oppsatt.
Lignende arr. søkes holdt neste år, evtl. med medvirkning av en annen organisasjon.
Skolenes SFO som nå kalles Aktivitetsskolen forventer økt medvirkning fra Miljøprosjekt
Ljanselva. Vi vil be om en godtgjøring på kr. 150 pr time med minstepris kr. 300 for guiding.
Sak LJ 23-2009 Vannkvalitetsmåling Gjersrudvassdraget – Åslandområdet.
I uke 12 deltok som kjent tre unge forskergrupper fra Lambertseter vgs og Kastellet gs. i arbeidet
med måling av vannkvalitet i Myrerbekken.
Den 29.mars foretok en gruppe elever fra Nordseter skole målinger i det samme området. Forurensningen fra
snødeponiet er meget sterk, men vannet fortynnes betydelig nedover i vassdraget.
Det vi imidlertid ikke vet nok om, er hva slags kjemikalier som er oppløst i vannet.

NB! Det er fortsatt behov for å finne ut mer om hva slags kjemikalier det dreier seg om.
Sak LJ 24-2009 Oppsetting av laftet uthusbygning på Sagløkka – kulturminne?
Leif Bertnes undersøker om denne saken kan realiseres ved flytting av gammel laftet bygning. Kan
Kastellet skole engasjeres i prosjektet? Medvirkning fra Lambertseter friv.sentral ?
Sak LJ 25-2009 Elverusken 2009 langs Ljanselva.
Årets rydding er gjennomført etter programmet. Noen skoler utsatte ryddingen helt opp mot St.
Hans. Bedre oppfølging trengs fra vår side. Rapport sendt Rusken den 18.mai 2009
Sak LJ 26-2009 Rydding av kulturbeitet på Sagløkka og annet vedlikehold.
* Dugnadsdag gjennomført den 30.april med maling, skiltrenhold, hytterenhold mv. Senere er det
foretatt rydding av beitelandet ved flere anledninger.
* Rydding av overhåndtagende og skjemmende gullrisvegetasjon på Tangen skjer i et treårsprosjekt
under ledelse av Ida Elisabeth Hvoslef og Leif Bertnes, i samarbeid med Friluftsetaten.
* Den nyanskaffede gressrydderen (bærbar totakter) er et meget godt og virkningsfullt redskap.
* ”Sommerjobben” med deltaking fra Lambertseter ungdomsklubb ble det i år av praktiske grunner
ikke mulig å gjennomføre. Opplegget bør drøftes nærmere.
* Skader på uthus og stue etter ubudne gjester er reparert og betalt, men erstatning fra Friluftsetaten
foreligger ikke ennå.
• Knut Sandersen rapporterte at han utfører løpende vedlikehold med natur- og kulturinfoskiltene langs elva i nær kontakt med Friluftsetaten (v/Harald Stølan ). Oversikt ble fremlagt.
Sak LJ 27-2009 Prøvefiske i Ljanselva
Med sikte på å samle mer kunnskap om utviklingen av fiskelivet i Ljanselva har Hjalmar Eide i
forståelse med Friluftsetaten og ved hjelp av en gruppe sportsfiskere foretatt et begrenset prøvefiske
i august 2009. Rapport ventes å foreligge med det første.
NB! I sommer registrerte Arne Lunde tjuvfiske i Sagdammen. Et garn som var satt på tvers av
dammen inneholdt 6 pene ørreter, hvorav 5 ble sluppet ut på stedet, den sjette var død. Garnet ble
konfiskert. Politiet karakteriserer tjuvfisket som miljøkriminalitet.
Sak LJ 28-2009 Omorganiseringen av hjemmesidene for Oslo-elvenes arbeidgrupper.
Elvegruppenes websystem oppgraderes nå slik at samtlige grupper samarbeider og kan finnes under
www.osloelveforum.org Dermed vil Andreas Maeki som har redigert www.ljanselva.org kunne få
avløsning og takk etter lang og trofast tjeneste.
Sak LJ 29-2009 Eventuelt: Prinsdalsbekken: Rydding av ugraset parkslirekne er foretatt. Ny
masse til videre arbeid med turstien er anskaffet. Underlagsduk kjøpes inn.
Neste møte i Miljøprosjekt Ljanselva avtales senere.
Ref: thh 2009.09.09.

