
                                    Referater 2010  
 
Rosendalsveien 8B, 1166 Oslo     
t. 22 2830 13/ 918 62 226  
e: tor.holtan-hartwig@getmail.no                     Oslo/Nordstrand    
  

Referat   fra møte i Sagstua torsdag 21. janaur 2010 kl. 17.00  
Til stede:  Samuelsen Sverre ,  Johnsen Trine, Andresen Asle, Andersen Arne, Lunde Arne, 
Hvoslef Ida Elisabeth og Holtan-Hartwig Tor.  
Dagsorden:   
Sak LJ 01-2010 Referat fra møtet 8.september 2009, godkjent. Legges inn på 
www.osloelveforum.no, Ljanselva. 
   
Sak LJ 02-2010 Referater og rapporter 
-  Byggesaker ved elv og bekk.  
* Leirskallen idrettshall (Sak PBE 200611225): Rolf Nyhuus arbeider for en ny veiløsning til 
hallen innen friområdet ca 50 m fra Ljanselva. Se nærmere sak LJ05-2010 nedenfor. 
* Skytebane i fjelltunnel, Åsland gnr. 175: Rieber Prosjekt A/S forereder saken. Vi har i brev 
15.sept. 2009 gjort oppmerksom på vassdragssituasjonen og behovet for å verne mot 
forurensing. .   
* Bjørndal syd. Byutviklingskomiteen på befaring 14.jan. 2010 sammen med PBE og Selvaag 
uttrykte positiv forståelse for kreativ overvannsbehandling som sikrer vann til 
Bjørndalbekken. Tidl. regulert P-plass over Bjørndalbekken bes redusert/frafalt. 
* Olaves Hvervens vei 13: (Sak 200400074-96 gnr. 189/bnr. 303) er 17.06.2009 regulert med 
turvei, bolig og industri langs Prinsdalsbekken samtidig som området er pålagt restriksjoner 
med sikte på fremtidig jernbanetunnel. 
* Postdammen (Kaptein Oppegårds vei 8: Rambøll Norge A/S har fått i oppdrag å starte 
planarbeid for å sikre det biologiske mangfoldet. Kontakt er Kari Ovesen Haugland t. 22 51 
86 21 eller Bård Bredesen i FRI t. 23 42 68 83. Dette er en viktig miljøsak. 
* Overdekking av Dalsbekken 40(200911134-3). Vår klage på den utførte overdekking ser ut 
til å ha vakt reaksjoner slik at ytterligere overdekking neppe vil finne sted. 
* Slimeveien 6 planlagt næringsbygg g/bnr. 176/604: Her ber vi om kreativ 
overvannbehandling som bidrar til å sikre vann til Slimebekken/Gjersrudbekken.  
* Arbeidet med tursti langs Prinsdalsbekken – status: Vi beklager forsinkelsen.           
.  
Kulturminnevern mv: 
* Bjørg Rasmussen opplyser at hun ikke kan fullføre oppgaven med å lage et bilde av 
hengebroen ved Leirskallbråten. En ny kunstner må søkes. 
* Murmaleri i Sagstua: Kjellaug Løken er anbefalt å fokusere på en eventyrstemning med 
vann og nøkk evtl. i kombinasjon med et motiv fra sagbruk, bekk og tømmerkjøring med hest. 
* Lasse Heimdal, Kulturminneverngruppen, venter på reaksjon fra Byantikvaren.  
* Avtale om beiting på Sagløkka sesongen 2010 er inngått med Ute Graf t.93 68 42 41  
e: dansb@broadpark.no etter samme ordning som tidligere avtaler. FRI er underrettet. 
* Oppgjør for utgifter til hærverk på Sagløkka/Sagstua er ennå ikke innløpt fra FRI. Politiet er 
underrettet ved anmeldelse i begge tilfeller i 2009.   
    
- Frivillighetsmidler:  
* Takkebrev og rapport er sendt bydel Østensjø for støttemidler til friluftslivutstyr og til 
videre utvikling/inngjerding av kulturbeitet på Sagløkka. Kr. 2.625.-  



Sak LJ 03-2010 Turparkeringsplassen, Sagløkka – opprydding på riggtomten. 
Vi gleder oss over at Hafslund i forståelse med Kreftforeningen har ryddet riggtomten og utvidet 
turparkeringsplassen til tredobbelt kapasitet. Takk til landskapsarkitekt Ida Elisabeth Hvoslef for flott 
gratisarbeid og oppfølging. Friluftsetaten og Eiendoms- og byutviklingsetaten er holdt orientert og er 
inneforstått med det som er skjedd. Vi venter på lovet utspill fra Kreftforeningen om forslag til en 
tavletekst med informasjon til publikum. Grensen for P-plassen mot sør bør merkes med en steinrekke 
eller med refleks. Parkering bør begrenses til 48 timer og til kjøretøyer under 7,5 ton totalvekt.  
   
Sak LJ 04-2010 Arrangementer og elvevandringer langs Ljanselva i  2010. 
Vinterdags-arrangement  for foreldre og barn den 13.februar 2010 fra kl. 13.00 er varslet på vår 
hjemmeside. Varsel må gå ut spesielt til barnehagene. Bjørn Søland tar sikte på å tilby kjøring med 
hest og slede.  
Mannskapsliste for arrangementet ble satt opp.  
Elvevandringene: Fjorårets vandringer inkl turarrangementet med Turistforeningen, skoler og 
organisasjoner var vellykket. For 2010 settes opp: Elvevandring i Miljøuka søndag 6.juni med start fra 
Ljabru kl. 12.30. Kan 60+ tenkes å være interessert i samarbeid om elvevandringer? 
Vi vurderer å etablere samarbeide med eldresentre eller borettslag om vandringer til Sagstua.   
 
Sak LJ 05-2010 Idrettshallplaner - Leirskallen 
Enighet om å lage en uttalelse som åpner for en ny adkomstløsning med noe bruk av fri- området, 
forutsatt fysisk markering av grensen for å hindre villparkering  langs elva. .  
 
Sak LJ 06-2010 Dugnadsarbeid våren 2010 på Sagløkka og evtl. langs elva? 
Skal vi som sist vår sette opp og forberede en dugnadsrunde? Sommerjobben? Fremmede vekster. 
Erosjonsvern. Stimulering av fiskelivet. Utsatt. 
 
Sak LJ 07-2010 Elverusken 2010 langs Ljanselva.  
Årets ryddeperiode varslet på Oslo Elveforums hjemmeside: Medio april til 16.mai. Skolene fastsetter 
selv tidspunktet og ordner med utstyr mv. samordnet med den ordinære Ruskenaksjonen. 
Oppfølgingen vis a vis skoler og borettslag/velforeninger fra vår side fordeles slik: Trine Johnsen og 
Ida Hvoslef (Ljanselva), Asle Andresen (Prinsdalsbekken), Leif Bertnes (Gjersrudbekken), Arne 
Lunde (Dalsbekken) og Åse Julsvik og Tor Holtan-Hartwig (Lusetjernbekken og Holmliaparkens 
vannmiljø). Oppdaterte opplysninger leveres til Tor innen 1.mars. 
Oslo Elveforums prosjekt Blågrønn hovedstad – ”lokalt eierskap” arbeider sammen med ruskegeneral 
Jan Hauger med planer om å starte opp et omfattende helhetssamarbeid i Holmliaområdet og i 
Liadalen sammen med Holmlia Nærmiljø A/S, Hallagerbakken skole og Canon Norge A/S der 
skolene, borettslag/velforeninger, kirken, bedrifter og bydelen samvirker. 
  
Sak LJ 08-2010 Omorganiseringen av web’en. 
Sverre Samuelsen – ny webmaster for Oslo Elveforum – redegjorde for innfasingen av 
www.ljanselva.org i Oslo Elveforums felles webopplegg. Heretter finnes stoff fra Ljanselva på 
www.osloelveforum.no -> ljanselva.  Miljøprosjektet takker for vel gjennomført arbeid og takker 
samtidig Andreas Maeki for den lange perioden ha har vært vår webmaster. 
 
Sak LJ 09-2010 Årsmelding og regnskap. 
Årsmelding og regnskap ble behandlet og godkjent. Regnskapet sendes på vanlig måte til revisjon. For 
å møte strømutgiftene bør leieinntektene gjerne økes.  Takk til Leif Bertnes for godt regnskapsarbeid.  
 
Sak LJ 10 -2010 Eventuelt:  
Neste møte   fastsettes til onsdag 7.april 2010 kl. 17.00 på Sagstua.  
Miljøprosjektets 20-årsmarkering legges til torsdag 14.oktober 2010 samme sted.  
Nærmere om dette fastsettes senere.                                                           Ref.  thh 22.01.2010  
 



Referat fra møte i Sagstua onsdag 7.april 2010 kl. 17.00  
Til stede:  Samuelsen Sverre ,  Johnsen Trine, Leif Bertnes, Arne Lunde, Hvoslef Ida 
Elisabeth, Åse Julsvik, Tor Holtan-Hartwig. Johan Ellingsen var til stede under samtalen om 
beitedyr på Sagløkka. (Sak LJ 13-2010)  
Dagsorden:   
Sak LJ 11-2010 Referat fra møtet 21.januar 2010, godkjent, se, www.osloelveforum.no   
 
Sak LJ 12-2010 Referater og rapporter 
-  Byggesaker ved elv og bekk.  
* Nytt dobbeltspor Oslo S – Ski, Follobanen:  Se web’en osloelveforum/ ljanselva/ 
høringssvar. Vi ber om det dypeste tunnelalternativet, og understreker varsomhetskravet i 
forbindelse med passeringssteder i bunnen av Ljanselva og Gjersrudbekken og i forbindelse 
med riggplasser og utkjøringsveier for tunnelmasse. Myrerbekken på Åsland spesielt utsatt!  
 * Turparkeringsplassen: Vi avventer initiativ fra Kreftforeningen. Brev er sendt 27.mars 
20010 til v/advokat Kjetil Straume med melding om at vi foreslår:  Grensen for P-plassen mot 
sør bør merkes med en steinrekke eller med refleks. Parkering bør begrenses til 48 timer og til 
kjøretøyer under 7,5 ton totalvekt. 
* Organiseringen av web’en:   Sverre Samuelsen har foretatt en ganske gjennomgripende 
revisjon som nå medfører at vi for alvor kan begynne å bruke nettet som et daglig 
arbeidsredskap  Merk at aktuelle dokumenter om Elverusken 2010, høringsuttalelser og 
møtereferater nå legges inn på nettet dels på Ljanselva og  dels på Oslo Elveforum generelt.   
Kulturminnevern mv: 
* En ny kunstner må søkes til å lage hengebrobildet, evtl. et annet aktuelt bildemotiv.  
 * Murmaleri i Sagstua: Kjellaug Løken er anbefalt å fokusere på en eventyrstemning med 
vann og nøkk evtl. i kombinasjon med et motiv fra sagbruk, bekk og tømmerkjøring med hest. 
Sverre Samuelsen tar kontakt med Kjellaug Løken. 
* Lasse Heimdal, Kulturminneverngruppen, venter på reaksjon fra Byantikvaren. Merk: 
Kunngjøringen nylig om at fredningssak om Lja bru er under forberedelse. Støttes!     
- Frivillighetsmidler:  
Søknader er sendt bydelene Østensjø (kr. 4000 til fullføring av inngjerdingen og til fornyelse 
av utemøbler) og Nordstrand (kr. 5000 til drift av gratis banehagetilbud – strøm og 
dotømming)  
* Samarbeid med skoler. Leif, Trine og Tor har deltatt med dobbelttimer fem ganger ved 
Bjørnholt skole primo mars og ved Forskercamp for elever ved Kastellet og Lambertseter 
skoler 15.-18.mars. Interessante måleresultater foreligger fra sistnevnte. Se web’en under 
vannkvalitetsmålinger. 
- Oslo Elveforums prosjekt Blågrønn hovedstad – ”lokalt eierskap”:  I samarbeid med 
Kontaktutvalget for velforeningene, Stiftelsen Holmlia Nærmiljø A/S og bydel Søndre 
Nordstrand  arrangerer vi et møte 12.april 2010 i Mortensrud menighetssenter der alle 
velforeninger og borettslag i bydelen er innbudt til å drøfte helhetlig nærmiljøpolitikk, 
herunder også spørsmålet om større felles ansvar for det blågrønne miljøet.   Arne, Trine og 
Ida tar vertskapsansvar.  
Sak LJ 13-2010 Beitedyr på Sagløkka/Stimulering av fiskelivet i Ljanselvvassdraget  
Saken om fiskelivet utsettes.  Joh. Ellingsen gjorde rede for finansieringsgrunnlag og  
adresser for en utvidet beitebevegelse (Fylkesmannens landbruksavd.). ”Smil”-midler er 
avsatt til støtte til inngjerding. Kontakt i Friluftsetaten er Inge Kristoffersen. Han kan 
muligens hjelpe til med maskin for nedsetting av gjerdestolper (med ca. 2 m avstand). For 
sauer kreves nettinggjerde.  Natur vgs., Lindeberg 4 H og Ekeberg KPT har nødvendig 
fagkunnskap. Hva med å sette opp en høyhersj som et demonstrasjonsprosjekt ? 
Vedtak: I første omgang forberedes nettinggjerding på et nærmere avtalt område.           



Sak LJ 14-2010 Arrangementer og elvevandringer langs Ljanselva i  2010. 
Vinterdags-arrangement  for foreldre og barn den 13.februar 2010 ble en like stor suksess som 
i fjor. Nettoinntekt drøyt kr. 2000.  Spesiell takk til Bjørn Søland med familie som sørget for 
kjøring med to hester forspent spissleder, og takk til våre vaffelverter.   
Elvevandringene:  For 2010 settes opp elvevandring i Miljøuka søndag 6.juni med start fra 
Ljabru kl. 12.30 til åpent hus i Sagstua. Guider:  Asle Andresen og Leif Bertnes. 
Vedtak: Leif og Sverre tar kontakt med 60+ og  aktuelle eldresentre eller borettslag  som er 
interessert i samarbeid om elvevandringer.  
 
Sak LJ 15-2010 Årets ryddeaksjon/Elverusken:  Vi forutsetter at Ida, Trine, Tor, Leif og 
Asle sjekker opp kontakten til ”sine” skoler og velforeninger/borettslag så snart som mulig.  
Oppdatert ryddeinstruks fins nå på web’en. Alle henvises til denne. Nå bruker vi  
”Elverusken” som navn på aksjonen, som for øvrig inngår som del av skolens ordinære 
Ruskeninnsats. Vi legger forsalg til rodefordeling på nettet og understreker at ansvaret 
for en elvestrekning er en æressak for distriktets skoler og borettslag.  Nye skoler som 
utfordres er: Toppåsen, Skullerud, Nøklevann, Trasop og Lutvann, samt Åsbråten brl..   
 
Sak LJ 16-2010 Budsjettinitiativ for 2011: Anlegg av turvei/tursti gjennom Leirskallen står 
nå som det høyest prioriterte budsjettønske fra MilLja, foruten vinterbrøyting på Sagløkka.  
Sakene finner neppe sin løsning uten et visst påtrykk fra vår side.   
 
Sak LJ 17-2010  Leieavtale med Friluftsetaten om Sagløkka: Leif redegjør: Vi ønsker å 
fortsette, men må fri oss fra en uavklart forpliktelse til å ta ansvar for ytre hærverk på Sagstua 
og uthuset.  
 
Sak LJ 18-2010 Regnskapet for 2009 underskrevet og sendt Marit Oppedal til revisjon.  
 
Sak LJ 19-2010 Ljanselvas nettvenner: Interessen omkring vassdraget er såpass levende at 
vi bør søke å fange inn noe av dette engasjementet blant en bredere krets elvevenner.  
Vedtak: ”Ljanselvas venner på nettet” søkes etablert. Vi vil jakter nå på aktuelle redaktører. 
Hensikten med dette tiltaker å    
- gi bedre informasjon til interesserte om Ljanselvas natur, historie og turpotensiale,  
- skape en mer organisert kanal for gode forslag fra allmennheten som kan øke 
opinionstrykket på vegne av friluftsfolket, og dessuten  
- åpne en mulig gavekanal til støtte for Ljanselvarbeidet.     
 
Sak LJ 20 -2010  Miljøprosjektets 20-årsmarkering. 
Vedtak: Miljøprosjektets 20- årsmarkering legges til  torsdag 14.oktober 2010. Da inviteres 
skoler og barnehager til å delta i et arrangement:  ”Ljanselva i fakkellys”.  
Runden rundt Sagdammen  fra Sagløkka  via Smeden og  T-banebroen med  retur til Sagstua  
utstyres med boksfakler. Langs denne ruten kan skolene få tildelt plass til å opptre med et 
aktuelt tablå. Saken tas opp med vår partnerskapsskole Kastellet med sikte på nærmere 
utforming av arrangementet. Salg til inntekt for Miljøprosjektet søkes etablert som del av    
 arrangementet. Lysbilder fra virksomheten gjennom 20 år vises på uteskjerm på Sagløkka.  
 
Sak LJ 21 -2010 Eventuelt: Det ble opplyst at Jørgen Meier undersøker muligheten for å få 
tak i et gammelt uthus i tømmer til Sagløkka.  
Neste møte avtales senere.                                                                   Ref.  thh 08.04.2010 
 



Rosendalsveien 8B, 1166 Oslo    
t. 22 28 30 13/ 918 62 226 
e: tor.holtan-hartwig@getmail.no                     Oslo/Nordstrand, den  3.desember   2010        

Referat fra  møte i Sagstua torsdag 2.desember  2010 kl. 17.00 
Går til :  Samuelsen Sverre ,  Johnsen Trine, Leif Bertnes, Arne Lunde, Arne Andersen, Asle  
Andresen, Hjalmar Eide, Ida Elisabeth Hvoslef, Åse Julsvik, Knut Sandersen.
Forfall: Sverre, Arne A., Hjalmar, Knut og Åse. 
Gjester:  Sylvi Steene(Vertsgruppen), Lasse Heimdal(Kulturminnegruppen)
I forbindelse med adventgrøten innledet generalskeretær i FriFo  , Lasse Heimdal, med et   
perspktivrikt innlegg om organisasjonens arbeid for å fremme forståelsen for sammenhengen 
mellom helse og friluftsliv. 
Dagsorden:  
Sak LJ 32-2010 Referat fra møtet 16.september 2010, tidl. utsendt, vedlegges protokollen.   
Sak LJ 33-2010 Referater og rapporter
-  Byggesaker ved elv og bekk. 
* Nytt dobbeltspor Oslo S – Ski, Follobanen:  Denne saken er fulgt opp av Oslo Elveforum 
sentralt direkte vis a vis Jernbaneverket bla i eget møte 1.desbr. 2010  
 * Turparkeringsplassen: Arne Lunde og Sverre Samuelsen lager en infotavle etter opplegg 
slik som skissert i sak Lj 03-2010.  Tor holder kontakt til Kreftforeningen som eier plassen og 
tar opp spørsmålet om vintervedlikeholdet med Friluftsetaten.   
* Åsland skytebane. Vi ber om at Myrerbekken og overvannsbehandligen  synliggjøres og 
forutsettes vernet i detaljplanen.       
* Sæterkryssreguleringen: Arkitektfirmaet Dronninga Landskap har merket seg det historiske 
poenget med Pilbækken som i sin passerte krysset. 
* Bekken og dammen i Ekeberg skultptur- og kulturminnepark ønskes utviklet optimalt. 
* Trase for evtl. forlengelse av Ljabrutrikken.  Vi konsentrerer vårt svar om banens passering 
av Ljanselva. Vi foretrekker en dyptunnel som ikke berører elveleiet. Dersom en broløsning 
velges, bør det være en høybro der elv, elvebredd og turtsti bevares intakt. 
- 20 år for Ljanselva: Et særdeles vellykket arrangement ble gjennomført ved Sagdammen 
den 14.oktober der 20 elevgrupper fra Kastellet og Munkerud skoler gjennomførte sine 
tablåer. Ruskengeneral Jan Hauger med Ruskenbilen var til stede, Steinar Saghaug hilste fra 
Østmarkas Venner, hester fra Østensjø og Bakkeløkka beitet og Anker Johnsen viste 
historiebilder på storskjerm. Deltakingen var formidabel og aktualiserer kjøp av bedre utstyr 
for vaffelsteking.  Takkebrev er sendt de medvirkende. En spesiell takk til Sverre og Arne for 
annonseskilter på P-plassen og til vaffelvertene som kom fint i land etter gledelig, stor 
belastning. En takk til Eva Haugen og Bjørg Rasmussen in absentia ble utbrakt.     
- Frivillighetsmidler: Leif og Trine forbereder rapport til bydelene Nordstrand og Østensjø 
om tildelte kr. 5000 og 2000.(undervisningsmidler mv og utemøbler, beitekultivering). 
* Beiteområdet på Sagløkka:  Leif Bertnes meldte at beiteavtalen for 201l med Ute Graf 
sikrer kvalitet og god rutine. 
Sak LJ 34-2010 Prioriterte ønsker for 2011: I tillegg til (1) ekspansiv fiskeforvaltning og 
(2) kulturminnearbeid går vi inn for videre tilrettelegging av (3) turstien gjennom Leirskallen. 
Spørsmål om (4) nedlegging av snødeponiet på Åsland bør drøftes i forhold  til ny kunnskap 
om bruk av sjøvann i en kontrollert smelteprosess. 

mailto:tor.holtan-hartwig@getmail.no


Sak LJ 35-2010  Kulturminneprosjekt – Lysegul liste”: Ideen om å etablere en såkalt 
”lysegul liste” ønskes nå iverksatt. Listen vil bestå i en fortegnelse med omtale av de verne- 
verdige kulturminner langs Ljanselva.  Lasse Heimdal gjennomgår før offentliggjøring, vårt 
materiale som omfatter omtale av ruinene etter kruttverket, fundamentene for Smaalensbanen,  
restene etter kjeglebanen og etter Munkerudsaga, Lja bro og demningen ved Trollvannene. 
Senere vil tilføyes fangeleiren på Nedre Ljanskollen. 
Betegnelsen ” lysegul liste” – kan assosieres til Byantikvarens ”gule liste” som er en offisiell 
fortegnelse over verneverdige i kulturminner i Oslo. Vi ønsker med vår lysegule liste - som vi 
håper også skal omfatte et eller flere av vassdragene i Oslo – å inspirere til frivillig 
virksomhet som frembringer en mer omfattende fortegnelse over kulturminner langs Oslos 
vassdrag enn den som finnes i Byantikvarens gule liste.     
Sak LJ 36-2010 Stimulering av fiskelivet i Ljanselvvassdraget: Fra Mattilsynet er det i 
brev 9.november 2010 gitt tillatelse til å flytte villfisk fra Ljanselva til Prinsdalsbekken.  
Hjalmar Eide  rapporterer at vannforholdene i høst hindret både rognutsetting til 
Gjersrudbekken og  flytting av villfisk til Prinsdalsbekken. Må derfor utsettes til neste år.
 Sak LJ 37 -2010. Nytt prosjekt: ”Nedgravde bekker: Gjemt, men ikke glemt”.  Vi vil 
søke å inspirere  minst tre skoler til – i første omgang -  å sette i verk et pilotprosjekt med 
markering i marken av nedgravde bekker, fortrinnsvis Kastellbekken, Lambertseterbekken og 
Munkerudbekken., evtl. Krystallbekken/ Røssedalsbekken. Markeringen kan for eksempel 
skje ved at elevene en vårdagi 2011 lager små vimpler som plasseres langs en del av den 
aktuelle, historiske bekketraseen. På lengre sikt bør nedgravde bekker som ennå lever i 
befolkningens bevissthet, merkes med egne offisielle skilt. Virksomheten lokalt bør skje i et 
samarbeid med Nordstrand Vel og Søndre Aker historielag,  sentralt også med Oslo 
Elveforum og Oslo Byes Vel og  i forståelse med kommunens etater. Saken er nevnt i 
forbindelse med forberedelse til Forskningscamp på Lambertseter vgs. uke 50/2010.    
Vi ser dette som et perspektivrikt  kulturminneprosjekt som med tiden kan bli byomfattende. 

Sak LJ 38-2010 Arrangementer og elvevandringer i 2011.
Vinterdags-arrangementet på Sagløkka for foreldre og barn synes å være kommet for å bli. 
Dato for 2011 vil bli fastsatt etter nærmere kontakt med aktuelle hesteeiere.  . (Merk: Det tas 
ikke betaling for sledekjøringen med barn og foreldre, men vi mottar  gjerne en liten gave til  
Miljøprosjekt Ljanselva fra de som får sitte på.)
Elvevandringer     med 60+, voksenopplæringen og andre interesserte ønskes velkommen. Leif 
og Trine forbereder introduksjonsplansjer til bruk spesielt for turer med innvandrere. 
Miljødagen for 2011 faller på søndag 5.juni. Vi tar sikte på å innby til en vandring fra Hauketo 
til Sagløkka onsdag den 8.juni 2011,  tidlig på kvelden. .
Årets ryddeaksjon     for skoler og vel/borettslag samordnes med skolenes Ruskenopplegg. Vi tar 
sikte på å følge opp med et  eget nettbrev og ved personlig kontakt.
Sak LJ 39-2010  Sagløkka -  Leieavtalen med Friluftsetaten: Friluftsetaten er nå i arbeid 
med å utforme en leieavtale, formelt tilknyttet Oslo Elveforum.  I avtaleteksten vil vi etterlyse 
frihet for en mulig forpliktelse til å ta ansvar for ytre hærverk på Sagstua mv. 
Sak LJ 40-2010 Salgsdugnad: Vår kvote på 30 ekspl. av boken ”BLÅGRØNN 
HOVEDSTAD – Jubel og gråt for Oslos elver” er utsolgt. Vi tar videre sikte på å spre den 
populære boken ytterligere  til favørprisen kr. 100 pr ekspl.  Se nærmere info på nettet. 
Sak LJ 39 -2010.  Julehilsen på nettet til våre venner vil bli rykket inn på nettet med takk 
for positiv medvirkning i 2010. . 

Sak LJ-31 Neste møte berammes til onsdag 9.februar 2011 på Sagstua kl. 17.00
Ref..thh 05.12.2010  
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