Rosendalsveien 8B, 1166 Oslo t. 22 28 30 13/ 918 62 226

e: tor.holtan-hartwig@getmail.no

Referat fra møte i Sagstua onsdag 9. februar 2011 kl. 17.00
Tilstede : Samuelsen Sverre , Johnsen Trine, Leif Bertnes, Arne Lunde, Arne Andersen, Asle
Andresen, Ida Elisabeth Hvoslef og Tor Holtan-Hartwig.
Dagsorden:
Sak LJ 01-2011 Referat fra møtet 2. desember 2010, tidl. utsendt. Godkjent.
Sak LJ 02-2011 Referater og rapporter
- Byggesaker ved elv og bekk mv.
* Nytt dobbeltspor Oslo S – Ski, Follobanen: Følges opp med nytt møte i JBV i februar.
* Turparkeringsplassen: Hafslund har hjulpet til med snøbrøyting.
* Holmlia senter oppgradering: Vi ber om overvannsbehandling som sikrer parkdam/-bekk.
* Nordstrandskråningen: Vi gjør obs. på traseen for de nedgravde, kjente bekkene.
* Planprogram for Gjersrud-Stensrud: Se nedenstående høringsuttalelse.
* Vannprosjektet Skullerud – Enebakkveien. Vi har ikke tilstrekkelig innsikt til å anbefale et bestemt
alternativ, men ber om at en i alle tilfeller unngår å lukke – eller svekke vannføringen i – Dalsbekken,
Grønmobekken, Raudmyrbekken, Sørlibekken eller Brennabekken.
Sak LJ 03-2011 Årsmelding og regnskap 2010: Årsmeldingen godkjent. Den legges inn på nettet.
Regnskapet godkjent med takk til Leif Bertnes. Sendes Marit Oppedal til revisjon.
Sak LJ 04-2011 Skoleprosjekt ”Gjemt, men ikke glemt”. Skolene Kastellet, Lambertseter og
Munkerud innbys/utfordres til å iverksette et forsknings- og infoprosjekt som består i å påvise i
marken på en egnet måte hvor ”bortebekkene” - henholdsvis Kastellbekken, Lambertseterbekken og
Munkerudbekken - rant før de ble lagt i rør. Vi forutsetter at skolene presenterer resultater på nettet og
at de tar kontakt med Nordstrands Blad for å få fram aktuell kunnskap om interessant lokalhistorie.
Trine Johnsen lager utkast til en støttesøknad fra Stiftelsen miljøansvar evt. DNB.
Sak LJ 05-2011 Foring av rådyr med epler/grønnsaker langs Ljanselva har gjennom en årrekke
skjedd i liten målestokk av en beboer på Nordstrandtunet. Utgiftene til foringen er ganske høy i det
lange løp.
Miljøprosjekt Ljanselva ønsker å inspirere til dannelsen av en elevbedrift/et elevprosjekt med mål å ta
vare på og konserverer en del av de store mengder ubenyttede nedfallsepler i Nordstranddistriktet til
fordel for rådyrstammen langs elva.
Sak LJ 06-2011 Oslo Elveforum har søkt Friluftsetaten om prosjektmidler til introduksjonskurs
om norsk friluftskultur for innvandrere - primært basert på turer langs Ljanselva, søknadssum kr.
20.000, i samarbeid med Oslo og Omland Friluftsråd. Støttes!
Sak LJ 07-2011 Stimulering av fiskelivet i Ljanselvvassdraget: Hjalmar Eide innbys til å redegjøre
nærmere om aktuelle tiltak etter tillatelser som foreligger. Utsatt.
Sak LJ 08-2011 Arrangementer og elvevandringer i 2011. Program for
Vinterdagarrangementet ”Aking og blest om hest” for barn, foreldre og besteforeldre holdes lørdag
5.mars kl. 13.00 – 15.00. Trines utkast til ”flyer” sirkuleres på nettet og brukes aktivt til
forhåndsinformasjonen. Bjørn Søland med familie, Kpt. Oppegårdsvei 6 B, t. 22 72 22 41/ 902 53 992
og Brit Høyer Grimnes, Etervn 27, t. 22 27 60 63/ 481 77 781 er innstilt på å møte opp med hest og
spisslede. Arbeidsfordeling ute og inne ble avtalt.
Sak LJ 09-2011 ”Ren og vakker by – Vårt Nærmiljø”. I samarbeid med Ruskengeneralen,
Kontaktutvalget for velforeninger i Oslo (KUV), Holmlia nærmiljø A/S, Holmlia menighet, Holmlia
skole, Lusetjern skole, Lions Oslo syd, Manglerud politi, Nordstrands Blad mfl. deltar Trine og Tor på
vegne av Oslo Elveforum i et pilotprosjekt som har til formål å samle kreftene om et mer helhetlig
miljøarbeid i bydel Søndre Nordstrand og senere også Ullern bydel med Hoffselva som sentrum. Våre
erfaringer i arbeidet med holdningsdannelse og praktisk ryddeinnsats langs Ljanselvvassdraget er et
viktig utgangspunkt for dette arbeidet.

Sak LJ 10-2011 Forslag til leiekontrakt for Sagstua foreligger fra Friluftsetaten. Den reiser
spørsmål om bla ansvar for hærverkskader påført bygningen utenfra og leieforholdets utstrekning som
ønskes avklart nærmere. Spørsmål ble også reist om den forvaltningsmodell/ bruksavtale som
praktiseres for Isdammen i bydel Bjerke kan være aktuell også for Sagstua.
Sak LJ 11-2011 Turparkeringsplassen: Kreftforeningen som er tomteeier, har nå lovet snarlig
utspill om bruken av den populære og meget benyttede turparkeringsplassen. Ny kontaktperson der er
Ingrid Renolen. Vi peker på at Friluftsetaten bør påta seg oppgaven med vinterbrøyting og enkelt
vedlikehold av plassen. Hittil har Hafslund hjulpet til med dette.
Sak LJ 12-2011 Årets ryddeaksjon for skoler og vel/borettslag samordnes med skolenes
Ruskenopplegg. Vi vil følge opp skolene med et eget brev og ved personlig kontakt.
Sak LJ 13-2011 Eventuelt:
* Kulturminnevern/Lysegul liste: Lasse Heimdal vil med det første levere tekst om de ulike
verneverdige objektene langs Ljanselvvassdraget som Kulturminnegruppen har pekt ut.
* Neste møte avtales senere.
(thh 09.02.2011)
-o-o-o-o-o-o-o-o-

Plan- og bygningsetaten,
Boks 364 Sentrum
0102 Oslo

Oslo, den 10.februar 2011

Områderegulering av Gjersrud –Stensrud
Planprogram for konsekvensutredning
Saksnummer. 201000876-51
Oslo Elveforum gir sin anerkjennelse for det bærekraftmål som settes i innledningen til saken om at
dette siste utbyggingsområde i Oslos byggesone skal fremstå som forbilledlig.(s.5)
På bakgrunn av vårt interesseområde, vår vannfaglige kompetanse og med henvisning til Byøkologisk
program og dokumentet ”Oslos bærekraft og vekst, overordnet arkitekturpolitikk for byen og
hovedstaden”, ønsker vi spesielt at også følgende formuleringer observeres og konsekvensutredes:
- Gjersrudvassdraget er del av Ljanselva som er et vernet vassdrag, under rehabilitering som et godt og
levende fiskevassdrag, (kfr. Rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag. (s.10) .- Det skal
vurderes om det kan legge spesielt til rette for økologisk byutvikling, der vann og vassdrag inngår som
en viktig del.(s.12) , og ikke minst det anførte hovedmålet
- Eksisterende vassdrag, bekker og overvann skal gå i åpne løp (s.17).
Oslo Elveforum/Miljøprosjekt Ljanselva peker ellers på at
Vassdragene bør være grunnleggende mønster i all landskapsplanlegging.
Vannet er ”logikken i landskapet” siden det beskriver lavpunktet i landskapet.
Det er således vårt primære ønske at en i konsekvensutredningen skal vurdere hvorvidt og
hvordan Gjersrud-Stensrudbyen skal bli forbilledlig utbygd i samsvar med de bærekraftmål
som anføres i forslaget til planprogram desember 2010.
Forslag: Med henvisning til vedlagte kartskisse anbefaler vi at konsekvensen av å beholde følgende
vassdrag åpne, med turveifølge - så vidt mulig også i grønne omgivelser – synliggjøres som en
grunnleggende planpremiss i programmet for konsekvensutredningen:
Hovedløpet fra Stensrudtjern til Gjersrudtjern med sidebekkene fra øst:
Trollvannsbekken, Grønmobekken og Sørlibekkens utløp til Gjersrudtjern og
sideløpet fra sydvest med Myrertjern, Myrerbekken og Holstadbekken.
Vi står gjerne til disposisjon med vår lokalkjennskap ved befaringer eller i konferanser.
Med hilsen, for Oslo Elveforum/Miljøprosjekt Ljanselva
Ida Fossum Tønnessen Leif Bertnes Trine Johnsen Arne Lunde Ida Hvoslef Tor Holtan-Hartwig

Rosendalsveien 8B, 1166 Oslo t. 22 28 30 13/ 918 62 226, kto. 0530.08.56898
e: tor.holtan-hartwig@getmail.no
Vi oppfatter vår virksomhet som en forlenget ”blå-grønn arm” for bydelene Nordstrand, Østensjø og
Søndre Nordstrand.

Referat fra møte i Sagstua fredag 8.april kl 10.00
Til stede : Samuelsen Sverre , Johnsen Trine, Leif Bertnes, Arne Lunde, Arne Andersen, , Ida
Elisabeth Hvoslef og Tor Holtan-Hartwig .
Kopi til Jarle Aasen til orientering.
Dagsorden:
Sak LJ 13-2011 Referat fra møtet 9.februar 2011, se på nettet osloelveforum.no/ljanselva. Godkjent.
Sak LJ 14-2011 Referater og rapporter
- Byggesaker ved elv og bekk mv.
* I følge Aften 23.mars 2011 jobber kommunen med en reguleringsplan for Postdammen, som er hjem
for mange sjeldne arter. Bård Øyvind Pedersen opplyser til avisen at de aktuelle funn i følge
Friluftsetaten kvalifiserer til registrering som ”verneverdig område av nasjonal verdi”.
* NVE har med VAVs støtte gitt tillatelse til overføring av mer vann til Østensjøvannet i tiden 25.2 –
05.04.2011. Overføringen skal ikke overstige 40 l/s. Minstevannføringen på 10 l/s til Ljanselva skal
overholdes i hele perioden. Tas til orientering.
* Nytt dobbeltspor Oslo S – Ski, Follobanen: Nytt møte med Jernbaneverket (JBV) i februar ga ikke
noen endelig løsning for Alnaelvas trase i selvfall til Middelaldervannspeilet. JBV arbeider videre
med saken. Ljanselva og Gjersrudbekken forventes spart for skader. .
* Sagløkka turparkeringsplass: Ny kontakt med Kreftforeningen har foreløpig ikke gitt framdrift i
saken. Plassen gir et stort, nytt tilskudd til byens turparkeringsplasser. Vi innbyr Østmarkas Venner til
et felles initiativ slik at den nye Bymiljøetaten i det minste tar ansvar for enkelt vedlikehold og
snøbrøyting.
* Merk: Vi registrerer dammen like vest for motorveibroen på den offisielle damlisten. Ida Hvoslef
opplyste at arbeidet med koordinatfesting av alle dammene i byen nå er fullført i samarbeid med VAV.
- Regnskapet for 2011 er godkjent av revisor Marit W. Oppedal. Blomstertakk avsendt.
- Arbeid med nye adopsjonsavtaler. I samarbeid med Østensjøvannets Venner har Trine Johnsen
hatt møter med representanter for skolene Nøklevann og Rustad. Vi håper på nye avtaler.
- Driftsavtale for Sagstua. I brev 22.feb. 2011 til Friluftsetaten har vi bedt om en driftsavtale framfor
en leieavtale, men har foreløpig ikke fått svar. Saken bør reises politisk, sentralt og lokalt.
- Vinterarrangementet på Sagløkka 5.mars 2011. Med deltaking av familiene Søland og Grimnes
med i alt fem ridehester og sledehester og mange foreldre, besteforeldre og barn som deltok med egne
akeredskaper, vil vi karakterisere dagen som meget vellykket. Netto inntekt ved salg av vafler og
drikke på vel kr. 2000 styrker vårt arbeid for barn og unge.
- Frivillighetsstøtte: Søknad sendt bydel Nordstrand 31.mars 2011om kr. 3000 til oppgradering av
lekeplassen utenfor Sagstua med singel mv.
Sak Lj 15-2011 Årets ryddedugnad langs hele Ljanselvvassdraget. Vi vedtok form og innhold for
for årets brev: MILJØDUGNAD 2011 (gjengitt nedenfor) og gjennomgikk adopsjonsoversikten for
Ljanselva og sidebekkene. Denne listen vil bli ajourtført snarest og lagt ut på nettet.
Sak LJ 16-2011 Skoleprosjekt ”Gjemt, men ikke glemt”. Skolene Kastellet, Lambertseter og
Munkerud er utfordret til å delta i et kombinert kulturminne-/naturfagprosjekt der nedgravde bekker
markeres med små vimpler på overflaten langs en del av den tidligere bekketraseen.
Sak LJ 17-2011Stimulering av fiskelivet i Ljanselvvassdraget: Hjalmar Eide innbys til å redegjøre
nærmere om aktuelle tiltak etter tillatelser som foreligger fra myndighetene. (Utsatt pga reiseoppdrag.)
Sak LJ 18-2011 Ren og vakker by – vårt nærmiljø I forståelse med bydel Søndre Nordstrand, og i
nært samarbeid mellom bla. stiftelsen Holmlia Nærmiljø, Miljøprosjekt Ljanselva, Kontaktutvalget for
velforeninger i Oslo, distriktets adopsjonsskoler, .Holmlia menighet, Lions Hauketo, Bjørndal
frivillighetssenter, Røde kors Mortensrud,, OBOS/USBL, politiet , Oslos Ruskengeneral Jan Hauger
og Nordstrands Blad/DittOslo tar vi sikte på å fremme et frivillig arbeid som bidrar til å gjøre Oslo til
en renere og vakrere by.

Sak LJ 19 -2011. Arrangementer og elvevandringer i 2011. Eventuelt. Neste møte.
- Vi takket Steinar Saghaug på ØVs årsmøte 31.mars for engasjert og dyktig ledelse gjennom mange
år - med en hilsen og en bokgave.
- Elvevandring søndag 5.juni med start fra Hauketo kl. 12.30 til Sagstua, åpen for alle.
- DNT 60 + vandrer langs Ljanselva med opphold på Sagstua (kl. 12.00 -13.30) 18. og 19. oktober.
--------------------------------------------oooooooooooo----------------------------------------------------------

Til Adopsjonsskoler, velforeninger/boligsameier og
interesserte elvevenner langs Ljanselv-vassdraget.

Oslo, den 8.april 2011

VI VERNER OM OG RYDDER VASSDRAGET VÅRT - LJANSELVA MILJØPARK
med Dalsbekken, Gjersrudbekken, Prinsdalsbekken og Lusetjernbekken.

MILJØDUGNAD 2011 – INFORMASJON – ”ELVERUSKEN”
Ryddedugnadene gjennom flere år viser at vi på de fleste områder finner betydelig mindre
mengder søppel enn tidligere. Dette er et gledelig resultat av langvarig innsats!
Vi anbefaler nå at en tar med seg avfallet ut av området, gjerne til skolen.
Tyngre avfall samles i plastsekker og plasseres ved nærmeste kjørbare vei langs elva.
Melding om behov for bortkjøring kan gis til Arne Lunde (se nederst).
Tidspunkt og opplegg: Skolene bestemmer selv opplegg og tidspunkt for miljødugnaden
som samordnes med kommunens øvrige Ruskenvirksomhet - i tiden fra 27.april til 15.mai.
Vi regner med at skolene ordner med nødvendig ryddemateriell (plastsekker/-poser/-hansker).
Spørsmål kan rettes til: Tor Holtan-Hartwig eller Leif Bertnes (se nederst).
Tilbakeblikk: Arbeidet med å bevare ”Ljanselva miljøpark – også for kommende generasjoner” - har de
siste år gitt fine resultater: Sagdammen ved Skullerud ble fullført våren 2001. Sagstua fra 1800-tallet er
bygd opp igjen og tatt i bruk av barnehager og skoler som et opplevelses- og læringssenter. En merket
kultursti fra Rustadsaga til sjøen er etablert. Og det største: Et område på ca 100 meter på begge sider av elva
fra Rustadsaga til sjøen er vernet, dels som friområde, dels som naturvernområde (Oslo bystyre juni 2003).
I 2004 ble det bygd et uthus ved Sagstua med bla frilufts- og undervisningsutstyr til gratis utlån. I 2005 – 2006
bygde Kastellet og Rustad skoler en ekte Valdres-skigard og fra 2006 til 2010 er en del av Sagløkka-området med god hjelp fra Nordstrand Rotary og ØX-gruppen - utviklet som beiteområde med sikte på å gjenvinne
kulturlandskapet. Kanskje kan vi også makte å gjenreise et av de opprinnelige uthusene som i sin tid sto på
Sagløkka - eller et lite kvernhus på et passende sted? Fra 2010 har Kreftforeningen stilt en større
turparkeringsplass til disposisjon på Sagløkka, men kommunen har foreløpig ikke tatt på seg brøytingen.

Elveadopsjon/”lokalt eierskap”: Fra 2007 er det som kjent inngått en avtale om elveadopsjon
med skolene langs hele vassdraget. Etter kontakt med velforeninger og boligsameier har vi registrert
at de er innstilt på å støtte opp om skolenes arbeid langs elva moralsk og praktisk. Dette anser vi som
en æressak i vårt gode nærmiljø. (Se Oversikt over adopsjonsområder på www.osloelveforum.no ->
Ljanselva -> Rydding
NB! Vi ønsker oppdateringer på opplysningene.)
Vi oppfordrer skoler og boligsameier til å samtenke om vern og rydding langs elva og også om
andre praktiske, sosiale og kulturelle tiltak, som f.eks. en felles ”historie”tur langs den merkede
kulturstien, en tur i kveldsmørket, en tur til Sagstua, oppsetting av en sittebenk, anlegg av en fast
bålplass eller en lavvo. Fysiske tiltak må tas opp med Friluftsetaten, gjerne via Miljøprosjekt Ljanselva.

Med hilsen, for Miljøprosjekt Ljanselva
Tor Holtan-Hartwig
2228 3013/918 62 226

Trine Johnsen
2228 8511/986 69 253

Arne Lunde
975 78 494

Leif Bertnes
2228 6585/909 22 194

tor.holtan-hartwig@getmail.no johnsen.trine@gmail.com arne@mortensrud.no

l-bertn@online.no

Rosendalsveien 8B, 1166 Oslo t. 22 28 30 13/ 918 62 226 kto. 0530.08.56898
e: tor.holtan-hartwig@getmail.no
Vi oppfatter vår virksomhet som en forlenget ”blå-grønn arm” for bydelene Nordstrand,
Østensjø og Søndre Nordstrand.
Referat fra møte i Sagstua tirsdag 13.september kl. 17.00 - 19.00
Til stede: Sverre Samuelsen, Trine Johnsen, Leif Bertnes, Arne Lunde, Arne Andersen, Ida
Elisabeth Hvoslef og Tor Holtan-Hartwig.
Kopi til Asle Andresen, Åse Julsvik, Jarle Aasen, Knut Sandersen og Hjalmar Eide.
Dagsorden:
Sak LJ 20-2011 Referat fra møtet 8.april 2011, godkjent.
Sak LJ 21-2011 Referater og rapporter
- Byggesaker mv ved elv og bekk mv.
* Postdammen, er karakterisert som ”verneverdig område av nasjonal verdi”. Vi har i
høringssvar 31.juli 2011 sluttet oss til den overordnede målsetting om å verne artsmangfoldet,
i samsvar med PBE syn.
* Nytt dobbeltspor Oslo S – Ski, Follobanen: Sammen med Oslo Elveforum har vi holdt
løpende kontakt med Jernbaneverket om elvenære passeringer.
* Sagløkka turparkeringsplass:. Østmarkas Venner har akseptert anmodningen om å ta
ansvar for den fortsatte kontakt med Kreftforeningen om plassens fremtid. Bymiljøetaten bør i
det minste ta ansvar for enkelt vedlikehold og snøbrøyting.
* Vannsjekking: Gjersrudtjern vil sammen med Assuren(Ski), Tussetjern(Oppegård) og
Årungen(Ås) langs E6 bli sjekket for tungmetaller, og andre forurensinger som kan komme
fra biltrafikken( overingeniør Gry Larsen, Statens Vegvesen, (se Nordstrand Blad 10.mai
2011). Dette positive tiltaket er en følge av Vannforskriften av 2007.
- Prosjekter/arbeidsområder
* Arbeid med nye adopsjonsavtaler. I samarbeid med Østensjøvannets Venner har Trine
Johnsen hatt møter med representanter for skolene Nøklevann og Rustad. Skolene Østensjø og
Manglerud har også adopsjonsavtaler.
* Driftsavtale for Sagstua. I brev 22.feb. 2011 til Friluftsetaten har vi bedt om en driftsavtale
framfor en leieavtale, men har foreløpig ikke fått svar. Saken bør reises politisk. På vent.
* Sagstua/Sagløkka: Frivillighetsstøtte på kr. 3000 for 2011 er med takk mottatt av bydel
Nordstrand og anvendt til oppgradering av utelekeplassen med ny, ren singel og et spisebord
ute på bålplassen. Kulturmarken er ytterligere forbedret ved hestebeiting. Denne bør starte
tidlig i sesongen. Skigarden er opprettet.
* Årets ryddedugnad langs hele Ljanselvvassdraget. Denne ble gjennomført stort sett etter
programmet. Oversikten over ryddeområder for Ljanselva og sidebekkene vil bli ajourført
snarest og lagt ut på nettet. Trine Johnsen mottar opprettingsinfo.
* Skoleprosjekt ”Gjemt, men ikke glemt”. Skolene Kastellet, Lambertseter og Munkerud er
utfordret til å delta i et kombinert kulturminne-/naturfagprosjekt der nedgravde bekker
markeres med små vimpler på overflaten langs en del av den tidligere bekketraseen. På vent.
* Stimulering av fiskelivet i Ljanselvvassdraget: Hjalmar Eide rapporterer om tett samarbeid
med off. myndigheter om langtidstiltak for å styrke fiskelivet i hele Ljanselvvassdraget.
* Kulturvern – «lysegul liste»: Utkast til heftet Kulturminner langs Ljanselva og sidebekkene
forfattet av en arbeidsgruppe v/Lasse Heimdal beror hos Byantikvaren. Manglende off.
kapasitetsprioritering kan tale for at vi bør ta ansvar for selv å skape en «lysegul liste»
(verneverdig light) som kan finne sin plass i den offentlige bevissthet og på nettet/i skolene.

* Prosjekt utrydding av Canadagullris langs elva. I samarbeid med Bymiljøetaten deltar Ida
Hvoslef og Leif Bertnes i et forsøk på å dempe/utrydde denne uønskede veksten. Etter at
planten er skåret nede tre år på rad, vil det bli gitt rapport om virkningen av dette arbeidet.
* Medvirkning i kommuneplanarbeidet 2013 ff: Byråd Bård Folke Fredriksen og PBE
arrangerte et medvirkningsmøte på Nordstrand vgs. 25.08.2011. Tor H-H tok spesielt opp
behovet for å verne Gjersrud-/ Stensrudbekken med sidebekker når området skal bygges ut.
Behovet for fullføring av turveien langs Ljanselva gjennom Leirskallen og fredning/
restaurering av steindemningen vest for Trollvannene ble også nevnt spesielt. Vi vil bidra til
innspill til planarbeidet via Oslo Elveforum der vi vil peke på behovet for å anlegge
flomdempende tiltak.
Arrangementer/elvevandringer.
* Elvevandring for innvandrere – opplæring i norsk friluftskultur. Leif Bertnes og Trine
Johnsen vil den 30.sept. 2011 – sammen med Oslo og Omland Friluftsråd - arrangere en
kursdag for femti innvandrere. Til prosjektet er det bevilget kr. 32.500 fra Bymiljøetaten. Det
forventes av medlemmer av Miljøprosjekt Ljanselva deltar på turen den 30.sept.
* 5.juni gjennomført åpen elvevandring fra Hauketo til Sagstua.
* 14.september guider Asle Andresen folk fra eldresenteret i Prinsdal på elvevandring
* 21.sept. stiller Ida Hvoslef på stand nederst ved elva i anledning lyskveld for S. Nordstrand.
* 18. og 19. okt. vandrer DNT 60+ oppstrøms til mottagelse på Sagstua kl.12. Ref. Sverre
Samuelsen.
* I neste møte i Lokalsamfunnsforum for S.Nordstrand i oktober 2011 bør vi gi en bred
informasjon om MilLjas arbeid. Kontakt Inger Aguilar 23 49 60 15 bydel S. Nordstrand.
* Vinterdag på Sagløkka for barn og foreldre. Dato fastsettes etter nærmere kontakt med de
som stiller med hester og sleder.
Sak LJ 22-2011 Nordstrandveien 125 -127.
Eiendommen som i 2003 ble regulert dels til friområde/park og dels til naturvernområde,
brukes i flg. Plan- og bygningsetaten til helt andre formål (Nordstrands Blad 22.aug. 2011) .
Som nabo har vi i Miljøprosjekt Ljanselva vært bekymret for det forurensningspotensialet
som den omfattende virksomheten på denne tomten representerer. Spesielt har vi savnet
eksistensen av en grønn kantsone mot elva som kunne gi en viss renseeffekt
Sak LJ 23-2011 «Bedre vannmiljø i ditt nærområde» – Bekkelagbassenget vannområde.
Norge er delt inn i 16 vannregioner som nå er i gang med vannforskriftarbeidet.
«Bekkelagsbassenget vannområde» som også omfatter Ljanselva og de øvrige Oslo-elvene,
ligger i Glomma vannregion, der Østfold fylkeskommune er vannregionmyndighet.
I første omgang skal tilstanden for overflatevann, kystvann og grunnvann klargjøres og alle
påvirkninger skal kartlegges før det gjennomføres en tiltaksanalyse. Arbeidet skal munne ut i
en forvaltningsplan med tiltaksprogram innen 2015.
Til dette arbeidet innbys alle gode krefter med lokal kjennskap til situasjonen i og langs
vassdragene til å delta i en stor i en referansegruppe. Vi nominerer Hjalmar Eide. Vi vil
også søke å skaffe en medhjelper for han i arbeidet med å forbedre fiskelivet i Ljanselva.
Se mer under www.bekkelagsbassenget.oslo.kommune.no og
heidi.kristensen@bym.oslo.kommune.no
Sak LJ 24-2011 Fra Søndre Aker Historielag v/Arne Lunde har vi mottatt en rekke
fotografier/bilder om Sagstua i tidligere tider. Disse vil danne kjernen i en fotobok om
Sagstua og Sagløkka som Sverre Samuelsen vil lage opplegget til.
Sak LJ 25-2011. Søknad om støtte til prosjektet Kulturminner langs Ljanselva og evtl. til et
prosjekt om oppsetting av et lite kvernhus. Sendes til NORBank innen 15.sept. 2011.
Ref. Tor Holtan-Hartwig 14.09.2011.

Rosendalsveien 8B, 1166 Oslo t. 22 28 30 13/ 918 62 226 kto. 0530.08.56898
e: tor.holtan-hartwig@getmail.no
Vi oppfatter vår virksomhet som en forlenget ”blå-grønn arm” for bydelene Nordstrand, Østensjø og Søndre Nordstrand.

Referat fra møte i Sagstua onsdag 14.desember kl. 17.00 med påfølgende
adventgrøt sammen med medarbeidere.
Til stede: Samuelsen Sverre , Johnsen Trine, Leif Bertnes, Arne Lunde, Ida Elisabeth
Hvoslef, Asle Andresen og ny deltaker Lars Evan Pettersson, som ble ønsket velkommen.
Dagsorden:
Sak LJ26-2011 Referat fra møtet 13.september 2011, vedlegges protokollen.
Sak LJ 27-2011 Referater og rapporter
- Byggesaker mv ved elv og bekk mv.
* Postdammen, utbyggingsplan anbefalt av bydelsutvalget på tross av at det er kategorisert
som ”verneverdig område av nasjonal verdi”.
* Nytt dobbeltspor Oslo S – Ski, Follobanen: Sammen med Oslo Elveforum holder vi
løpende kontakt med Jernbaneverket om elvenære passeringer.
* Sagløkka turparkeringsplass:. Østmarkas Venner fungerer nå som kontakt til Bymiljøetaten
og Kreftforeningen.
- Prosjekter/arbeidsområder
* Arbeid med nye adopsjonsavtaler. I samarbeid med Østensjøvannets Venner har Trine
Johnsen hatt møter med representanter for skolene Nøklevann og Rustad. Skolene Østensjø og
Manglerud har også adopsjonsavtaler.
* Driftsavtale for Sagstua. I brev 22.feb. 2011 til Friluftsetaten har vi bedt om en driftsavtale
framfor en leieavtale. På et møte om saken i BYM den 7.desember møtte Leif, Trine og Tor.
* Sagstua/Sagløkka:. Kulturmarken er ytterligere forbedret ved hestebeiting sesongen 2011.
Er det aktuelt å bytte beiteavtale for å sikre tidlig beiting?
* Skoleprosjekt ”Gjemt, men ikke glemt”. Skolene Kastellet, Lambertseter og Munkerud er
utfordret til å delta i et kombinert kulturminne-/naturfagprosjekt der nedgravde bekker
identifiseres og markeres med små vimpler på overflaten langs en del av den tidligere
bekketraseen. Vil bli tatt opp under Forskningscamp 2011.uke 50/2011.
* Stimulering av fiskelivet i Ljanselvvassdraget: Hjalmar Eide rapporterer om tett samarbeid
med off. myndigheter om langtidstiltak for å styrke fiskelivet i hele Ljanselvvassdraget.
* Prosjekt utrydding av Canadagullris langs elva. I samarbeid med Bymiljøetaten deltar Ida
Hvoslef og Leif Bertnes i et treårig forsøk på å dempe/utrydde denne uønskede veksten.
Rapport om virkningen vil bli levert i løpet av den etterfølgende fjerde vekstsesong. .
* Medvirkning i arbeidet med Plan for idrett og friluftsliv 2013 – 2016 vil skje samordnet for
hele Oslo Elveforum. Trine Johnsen samordner. MilLja vil prioritere lett utbedring av turstien
mellom Frostveien og Skullerud og fredning/restaurering av steindemningen vest for
Trollvannene.
Arrangementer/elvevandringer.
* Elvevandring for innvandrere – opplæring i norsk friluftskultur. I samarbeid med OOF og i
regi av Leif Bertnes og Trine Johnsen er det arrangert tre vandringer for i alt 100 deltakere der
også Ida Hvoslef har deltatt med instruksjon. Det foreligger meget positiv tilbakemelding fra
Voksenopplæringen. Rapport er sendt Bymiljøetaten Div Friluft med sikte på mulig
oppfølging neste år.
* 5.juni gjennomført åpen elvevandring fra Hauketo til Sagstua.
* 14.septermber guidet Asle Andresen deltakere fra eldresenteret i Prinsdal på elvevandring

* 21.sept. stilte Ida Hvoslef på stand nederst ved elva i anledning lyskveld for S. Nordstrand.
* 18. og 19. okt. vandret DNT 60+ oppstrøms til mottagelse på Sagstua kl.12. med i alt 125
deltakere. Populært tiltak som bør gjentas. Ref. Sverre Samuelsen.
* 29.november deltok Trine, Ida og Tor i Lokalforum for bydel Søndre Nordstrand og
opplevde en meget inspirerende forsamling av lokalaktive Kontakt Inger Aguilar 23 49 60 15
bydel S. Nordstrand.
* Berammet elvevandring 11.juni 2012 fra Hauketo til Sagstua. Start kl. 18.00
Sak LJ 28-2011 Bekkekvern(er) langs elva?
I elveboka Blågrønn hovedstad står det under Fremtidige ønskemål følgende: Et mål bla er «å
få på plass en bekkekvern med vassrenne, kvernkall og møllesteiner både syd, øst og vest i
byen. De må stå til disposisjon for skolene.»
Harald Lundstedt opplyste nylig at Gjersjøelvgruppen nå er halvt på vei både praktisk og
økonomisk med opplegg for en slik kvern. I styringsgruppen for Oslo Elveforum er det derfor
utrykt håp om å få til en kvern ved Kværner langs Alnaelva.
Vedtak: MilLja er innstilt på å nytte sin kompetanse ved å hjelpe til slik at det blir reist en
bekkekvern ved en annen Osloelv, gjerne i Alna ved Kværner. I en arbeidsgruppe antyder vi
at følgende bør delta: Lars Evan Pettersson, Vidar Berget, Arvid Juland, en representant fra
OBOS)
Sak LJ 29-2011 Vinterdag på Sagløkka for barn og foreldre 2012.
Vedtak: Vi innbyr til vinterdagsarrangement søndag 29.januar 2012 fra kl 12.00.
Sak LJ 30-2011. Kulturvern – «lysegul liste». Utkast til heftet Kulturminner langs
Ljanselva og sidebekkene forfattet av en arbeidsgruppe v/Lasse Heimdal beror hos
Byantikvaren. Manglende off. kapasitet/prioritering kan tale for at vi bør ta ansvar for selv å
skape en «lysegul liste» (verneverdig light) som kan finne sin plass i den offentlige
bevissthet og på nettet/i skolene.
Vedtak: Kulturvernheftet settes inn på nettet under Ljanselva. I tillegg til steinhvelvbroen fra
1804 ved Hauketo som allerede er vernet, fører vi opp følgende seks verneverdige objekter:
Demningen ved Trollvannene, Ljanskollen fangeleir, Kjeglebanen ved Ljabru hovedgård,
Kruttverket i Liadalen, Ljansviadukten og Munkerudsaga, se.osloelveforum.no/Ljanselva
Sak LJ 31-2011 Brukerråd for Sagstua og Sagløkka?
Vedtak: Ansees pt ikke nødvendig. Tilfredsstillende kontakt til brukerne opprettholdes via
den daglige virksomhet.
Sak LJ 32-2011 Driftsavtale/leiekontrakt for Sagstua. Et møte om saken i Bymiljøetaten
med Torgeir Bø Fuglestad 7.desember har så langt resultert i at etaten fastholder sitt
standpunkt om at vi må godta standard leieavtale, hvilket innebærer at vi har ansvar for å
reparere skader forvoldt av ukjent skadevolder også på selve bygningen. Etaten ønsker ikke å
gå inn en forskjellsbehandling av leiere. Det må i tilfellet komme som et politisk vedtak.
Vedtak: Spørsmålet drøftes med barnehageledelsen i bydel Nordstrand. Vi søker å oppnå
juridisk status ved at MilLja registreres i Brønnøysundregisteret.
Sak LJ 33-2011 Eventuelt. Tilbud om trematerialer til leiker mottas med takk fra
frivillighetssentralen på Lambertseter.
Vedtak: Lars Evan Pettersson og Arne Lunde deltar i befaring.
OBS. Referater og høringssvar legges inn på www.osloelveforum.no /Ljanselva
Thh 17.12.2011

