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 28.februar kl. 17.00
Til stede: Sverre Samuelsen , Leif Bertnes, Arne Lunde, Ida Elisabeth Hvoslef, Lars- Evan
Petersson, Arne Andersen og Tor Holtan-Hartwig.
Dagsorden:
Sak LJ 01-2012 Referat fra møtet 14.desember 2011, tidligere utsendt. Godkjent, se
www.osloelveforum.no/ ljanselva/referater.
Sak LJ 02-2012 Referater og rapporter
- Byggesaker mv ved elv og bekk mv.
* «Brakkerot på flyttefot». I Nordstrands Blad for 20.febaruar 2012 redegjøres for nødvendig
opprydding på tomten Nordstrandveien 125. Virksomheten på denne eiendommen må legges
opp slik at den ikke bidrar til fortsatt forurensing av Ljanselva.
* Nytt dobbeltspor Oslo S – Ski; Follobanen: Sammen med Oslo Elveforum holder vi
løpende kontakt med Jernbaneverket om elvenære passeringer. Plankart over aktuelt
anleggsområde er mottatt. Vi følger opp med bønn om sikker, lekkasjefri passering av
Ljanselva litt oppstrøms Ljabru og av Gjersrudbekken i Oredalen.
* Leirskallen idrettshall. Reguleringsplan vedtatt av Miljøverndepartementet 09.09.11
forutsetter adkomst fra felles avkjørsel via Leirskallsvingen. Parkering skal skje nord for
hallen. Dette kan komme til å gripe inn i friområdet langs elva. En hekk bør plantes langs
nordenden av tomten mot Ljanselva.
* Hafslund søker utvidet konsesjon for fjernvarmeanlegg ved Mastemyr. Ingen kommentar.
* Sagløkka turparkeringsplass:. Østmarkas Venner fungerer nå som kontakt til Bymiljøetaten
og Kreftforeningen. Ønskelig med veiledningsskilt til publikum om bruken av plassen.
- Prosjekter/arbeidsområder.
* Sagstua/Sagløkka – ny beiteavtale: Kulturmarken er ytterligere forbedret ved hestebeiting
sesongen 2011. Ny avtale inngås nå med vår hestevenn Torill Syversen. Dette forutsetter plass
til lagring av saler inne i uthuset og sterkere sikkerhetsforanstaltninger.
* Skoleprosjekt ”Gjemt, men ikke glemt”. Skolene Kastellet og Lambertseter deltok under
Forskningscamp 2011 i uke 50 med vannmålings- og historieoppgaver bla med markering
med små vimpler på overflaten langs en del av den tidligere Lambertseterbekken.
Elevbefaringen i terrenget aktualiserte gjenreisning av dammen i skogen syd for
garasjeanlegget mellom Langbølgen og Kpt. Oppegårds vei.
* Stimulering av fiskelivet i Ljanselvvassdraget: Hjalmar Eide rapporterer om tett samarbeid
med off. myndigheter om langtidstiltak for å styrke fiskelivet i hele Ljanselvvassdraget. Heidi
Kristensen i BYM som har ansvar for arbeid med Vannområdet Bekkelagsbassenget, har bedt
om å få Idas forslag til gjenåpning av nedre del av Lusetjernbekken. Positivt!
* En illustrert informasjonsartikkel om Vannmiljøet i Holmlia er på anmodning sendt Avisen
vår, Holmlia nærmiljø. Her tas bla til orde for rehabilitering av Lusetjernet og gjenåpning av
Lusetjernbekkens nedre løp. En lignende artikkel om Gjersrud-Stensrud er under forberedelse.
Disse artiklene forutsettes å være til hjelp i skolenes nærmiljøundervisning. Etter at artikkelen
er offentliggjort, tas den inn på vår hjemmeside under en egen heading. Håpet er å få fram
lignende artikler også for andre distrikter – til hjelp for adopsjonsskolene.

Arrangementer/elvevandringer.
* Vinterdagsarrangementet 29.januar 2012 på Sagløkka ble en stor suksess både
arrangementsmessig og hva gjelder salgsinntekter. Fem hester under ledelse av Torill
Syversen og Britt Høyer Grimnæs med medarbeidere satte en ekstra spiss på dagen. Dette
arrangementet for barn og foreldre er i ferd med å bli en fast tradisjon .
* I Miljøuken juni -2012 regner vi med å kunne gjennomføre åpen elvevandring fra Hauketo
til Sagstua.
* 30.mai besøker utdanningspensjonistene fra Kunnskapsdepartement Sagstua og Kastellet
skole for å høre mer om Oslo Elveforums elvearbeid.
Sak LJ 02-2012 Driftsavtale for Sagstua. I brev 22.feb. 2011 har vi bedt om en driftsavtale
framfor en leieavtale. På et møte om saken i BYM den 7.desember 2011 fastholder BYM v/
Torgeir Bø Fuglestad at den tradisjonelle leieavtalen må benyttes. For å unngå uakseptabelt
personlig økonomisk ansvar ved inntruffet ytre skade på bygningen av ukjent skadevolder,
må vi nå gå inn for å etablere MilLja som en egen juridisk person i Brønnøysundregisteret,
samt etablere et vedlikeholdsfond. Registeret krever en protokoll som dokumenterer hvem
som skal ha signatur på vegne av MilLja.
Sak LJ 03-2012 Søknader om prosjektstøtte for 2012
Søknad sendt Bymiljøetaten om kr. 30 000 til støtte for lett utbedring av turstien gjennom
Leirskallen (i samarbeid med ØX-gruppen og OBOS) og midler til videreføring av vandring
langs elva med innvandrere (i samarbeid med Oslo og Omland Friluftsråd).
Sak LJ 04-2012 Årsmelding og regnskap for 2011
Årsmelding og regnskap ble godkjent med mindre merknader. Det avsettes kr. 15.000 til et
vedlikeholdsfond for å fendre mot mulig ytre skade på bygningen av ukjent skadevolder.
Vedtekter for Miljøprosjekt Ljanselva legges på nettet. Regnskapet sendes Marit Oppedal til
revisjon.
Sak LJ 05-2012 Valg av styre
For å oppnå status som egen juridisk enhet for MilLja, ble det konstituert et eget årsmøte der
følgende ble valgt til styret:
Leder Tor Holtan-Hartwig, nestleder Trine Johnsen, kasserer Leif Bertnes.
Med sikte på registrering i Brønnøysundregisteret er det satt opp en egen protokoll fra dette
møtet.
Sak LJ 06-2012 Betydelig vekst i våre og OEs hjemmesider. Sverre Samuelsen redegjorde
for en betydelig oppgradering av våre hjemmesider spesielt hva angår kartbruk i kombinasjon
med info-tekst. Dette kan bli til stor nytte også for øvrige grupper innen Oslo Elveforum.
Sak LJ 07-2012 Forberedelse av årets Elverusken. Rydding langs Ljanselva 2012 legges
opp etter tidligere retningslinjer. Viktig å kontakte skolene muntlig i forkant.
Sak LJ 08-2012 Eventuelt.
• Vi ønsker å besøke byutviklingskomiteen i bydel Nordstrand 24.april med sikte på
styrking av samarbeidet om natur- og kulturminnesaker og om myke veier.
• Bekkeregisteret for vårt distrikt og for hele byen søkes oppgradert i et samarbeid med
Vann- og avløpsetaten ved Joh.A.Bye.

• Neste møte settes til torsdag 19.april kl. 17.00 på Sagstua.
OBS. Referater og høringssvar legges inn på www.osloelveforum.no /Ljanselva/referater.
Thh 29.02.2012

Referat fra møte i Sagstua torsdag 19.april 2012 kl. 17.00
Til stede: Trine Johnsen, Sverre Samuelsen , Leif Bertnes, Arne Lunde,
Lars- Evan Pettersson og Tor Holtan-Hartwig
Dagsorden:
Sak LJ 09-2012 Referat fra møtet 28.feb. 2012 godkjent.
Sak LJ 10-2012 Referater og rapporter
- Byggesaker mv ved elv og bekk mv.
* Nordstrandveien 125 uhjemlet utbygging. Klage på den utbygging som er
foretatt har ført til at Eby og PBE har tatt opp saken. En er innstilt på at ulovlig
utbygging må fjernes og at kantsonen mot elva må respekteres og vernes, jfr.
reguleringssaken av juni 2003. Vedtak: MilLja støtter bydelsdirektørens forslag
til vedtak om opprydding og peker dessuten på at dette bør gjelde for nr. 127.
* Hafslund vil bygge ny hovedvannledning fra Skullerud vannrenseanlegg og
ber om høringssvar på valg av trase. Vedtak: MilLja innehar ikke nok
kompetanse til å velge trase, men ber generelt om at det vises stor varsomhet
ved slik naturbehandling som angår vannlekkasjer. En reprise av lekkasjen som
ved Romeriksporten må unngås.
NB! Det samme krav må settes til Follobanens anleggsvirksomhet.
- Prosjekter/arbeidsområder.
* Turstien gjennom Leirskallen: OBOS har gitt skriftlig samtykke til utbedring
av stien slik som foreslått. ØX-gruppen vil påta seg bygging av en trebro fra
medio mai. Bymiljøetaten v/Harald Stølan stiller med materialer.
* Sagstua/Sagløkka – ny beiteavtale: Ny avtale er inngått med vår hestevenn
Torill Syversen. Innredningen av uthuset er tilpasset lagerplass til hesteutstyr.
* Skoleprosjekt ”Gjemt, men ikke glemt”. Skolene Kastellet og Lambertseter
deltok under Forskningscamp 2011 i uke 50/2011 med vannmålings- og
historieoppgaver bla med markering med små vimpler på overflaten langs en del
av den tidligere Lambertseterbekken. Elevbefaringen i terrenget aktualiserte
gjenreisning av dammen i skogen syd for garasjeanlegget mellom Langbølgen
og Kpt. Oppegårdsvei. Vedtak: Tas opp med bydelsutvalget på Nordstrand.
* Stimulering av fiskelivet i Ljanselvvassdraget: Fra Bymiljøetaten foreligger
opplysningen om at overføring av vann fra Nøklevann til Østensjøvannet pt er
stanset. Vi minner om at NVE-konsesjonen for vannoverføring utløper 2013.
* En illustrert informasjonsartikkel om Vannmiljøet i Holmlia er på anmodning
sendt Avisen vår, Holmlia nærmiljø. Her tas bla til orde for rehabilitering av
Lusetjernet og gjenåpning av Lusetjernbekkens nedre løp. En lignende artikkel
om Gjersrud-Stensrud er sendt Torbjørn Hanssen og Vidar Gjersrud til kontroll.
(Skal Bratlibekken eller Brennabekken foretrekkes som autorisert navn?).
Artiklene som forutsettes å være til hjelp i adopsjonsskolenes undervisning mv,
tas inn på vår hjemmeside.
* Ulvestamme ved Ljanselvas kilde? Vi følger nye rapporter med interesse.

Arrangementer/elvevandringer.
* I forbindelse med Miljøuken juni 2012 regner vi med å kunne gjennomføre
åpen elvevandring fra Hauketo til Sagstua en dato etter nærmere avtale med en
aktuell gruppe.
* 30.mai besøker utdanningspensjonistene fra Kunnskapsdepartement Sagstua
og Kastellet skole for å høre mer om Oslo Elveforums samrbeid med skolene.
* 7.juni arrangerer vi vandring med innvandere fra Skullerud skole kl. 09.15
videre via Nøklevann, Rustadsaga, Skraperudtjern og Skullerudstua.
Sak LJ 11-2012 Elverusken 2012:
Skolenes besøk langs vassdraget fram mot 17.mai - kombinert med lett rydding
og overvåking - går etter det tradisjonelle programmet. Skolene sendes et brev
– med en enkel veiledning – eller gjerne besøkes - der vi minner om denne
viktige nærmiljøoppgaven som det er en æressak å gjennomføre.
Anbefalt ryddedag 8.mai. Leif ordner med ”gaver”.
Leif kontakter skolene ved Gjersrudvassdraget, Tor Lusetjernbekken, Asle
Prinsdalsbekken, mens Trine, Ida og Lars-Evan deler ansvaret for skolene langs
Ljanselva. Et poeng i år bør være at vi så vidt mulig også minner berørte
vel/borettslag/bedrifter om å stå bak skolene praktisk og moralsk.
Et veiledningsbrev er tatt inn på www.osloelveforum.no ->Ljanselva ->
Elverusken/Rydding. Se dette. Her fins og en oversikt over ansvarsfordelingen for
ryddingen langs vassdraget.
Takk til alle dere som deltar i vårt felles storløft for å verne og utvikle naturen langs
Ljanselvvassdraget og bidra til en ren og vakker by.

Sak LJ 12-2012 Driftsavtale mv for Sagstua.
Bymiljøetaten er varslet om at vi er klar til å undertegne leieavtalen.
Sak LJ 13-2012 Søknader om frivillighetsmidler for 2012.
Bydel Søndre Nordstrand er tilført nye frivillighetsmidler som utlyses med
søknadsfrist 25.april. Vedtak: 1. Vi søker om midler til å lage en skisseplan
for rehabilitering av Lusetjernet. 2. Midler til strekkmetalltrapp på Sagstua.
3. Voksenopplæringsmidler til læring om norsk friluftskultur for innvandrere.
Sak LJ 14-2012 Besøk i byutviklingskomiteen Nordstrand
tirsdag 24.april kl. 19.00: Presentasjon av MilLja, status, natur- og
kulturminnesaker, Myke veier mv
Sak LJ 15–2012: Vedlikehold av natur- og kulturskiltene langs Ljanselva.
Vi ønsker å møte ØX-gruppen en torsdag for å drøfte mulig deltaking i
vedlikeholdet av infotavlene.
Sak LJ 16-2012 Eventuelt.
Neste møte settes til mandag 21.mai kl. 18.00 (merk tiden!)
OBS. Referater og høringssvar legges inn på www.osloelveforum.no
->Ljanselva ->referater.
Ref. thh 21.04.2012

Rosendalsveien 8 B, 1166 Oslo, tor.holtan-hartwig@getmail.no t: 22 28 30 13 / 918 62 226. ktonr.0530.08.56898 org.nr.
997 867 815
Vi oppfatter vår virksomhet som en forlenget ”blå-grønn arm” for bydelene Nordstrand, Østensjø og Søndre Nordstrand.

Referat fra møte i Sagstua mandag 21.mai 2012 kl. 18.00
Til stede: Trine Johnsen, Sverre Samuelsen , Leif Bertnes, Arne Lunde, Ida Elisabeth Hvoslef
og Tor Holtan-Hartwig
Dagsorden:
Sak LJ 17-2012 Referat fra møtet 19.april 2012, vedlegges protokollen.
Sak LJ 18-2012 Referater og rapporter
- Byggesaker mv ved elv og bekk mv.
* Høring: Vestre Leirskallen, reg.forslag med frist 25.06.12.
PBE legger fram tilpasset forslag til plan for utbygging i OBOS-regi (saksnr. 200700383-1)
Vedtak: Så vidt vi kan se, er det tatt hensyn til naturen langs Ljanselva og Leirskallbekken på
en tilfredsstillende måte som balanserer hensynet til vern og utbygging, jfr. vår tidligere
uttalelse i saken 11.august 2009..
* Ljabruveien 89 – arbeid på Anders Lilengs eiendom ved Ljanselva. Antydning om
mulig uhjemlede tiltak ved elva er fremsatt overfor PBE som undersøker saken. Til bydel
Nordstrand har vi sendt et notat som påpeker den kvalitetshevning elve-området har fått den
senere tid. Entreprenørvirksomheten må holde min 20 m avstand til elva.
- Prosjekter/arbeidsområder.
* Turstien gjennom Leirskallen: ØX-gruppen har bygget en trebro over det fuktige området i
Leirskallen vest. Takk til dem, - og til Bymiljøetaten v/Harald Stølan for trematerialene. I
brev 18.05.2012 melder Bymiljøetaten at det ikke vil bli gitt stønadsmidler til utbedring av det
oversvømte stipartiet mot øst i Leirskallen.
Vedtak: OBOS informeres om dette. Publikum varsles ved skilt og ved nettmelding.
* Sagstua/Sagløkka – ny beiteavtale: Velkommen til vår hestevenn Torill Syversen som snart
iverksetter inngjerding og beiting. Innredningen av uthuset gir nå lagerplass til hesteutstyr.
* Gjenåpning av dam i Lambertseterbekken.
Vedtak: Henvendelse om ønsket gjenåpning av dammen i skogen syd for garasjeanlegget
mellom Langbølgen og Kpt. Oppegårdsvei sendes bydelsutvalg Nordstrand med kopi til VAV
* Skoleprosjekt ”Gjemt, men ikke glemt. Kastellet skole forbereder mottakelse av
pensjonistgruppen fra Kunnskapsdepartementet den 30.mai der de vil markere i terrenget hvor
den rørlagte Kastellbekken rant opprinnelig og gjøre rede for bekkens historien mv.
På forhånd mottas gjestene på Sagstua der de får en orientering om Oslo Elveforums arbeid
med vekt på samarbeidet om Oslo-skolenes elveadopsjon. 43 skoler har nå adoptert en elv.
* En informasjonsartikkel om Vannmiljøet i Gjersrud-Stensrud er forelagt lokalkontakter på
Klemetsrud (Thorbjørn Hansen og Vidar Gjersrud). Foreløpig foreligger ingen reaksjon.
Artikkelen som forutsettes plassert på vår hjemmeside sammen med tilsvarende artikkel om
Vannmiljøet i Holmlia, vil være til hjelp i skolenes undervisning mv. Den forutsettes også å
være av betydning for de som arbeider med fremtidige byggeplaner for dette området.
- Arrangementer/elvevandringer.
* Åpen vandring: Torsdag 14.juni kl. 18.00 leder Sverre Samuelsen en åpen vandring fra
Ljabrukiosken til Sagstua hvor det blir salg av vafler og drikke.
* 7.juni arrangerer Miljøprosjekt Ljanselva en avtalt vandring med en gruppe innvandrere.
Start fra Skullerud skole kl. 09.15, videre via Nøklevann, Rustadsaga og Skraperudtjern til

Sagstua der vi serverer vafler og drikke og gir forelesninger om norsk friluftskultur.
Kontaktperson er Leif Bertnes.
Det er også planlagt lukkede vandringer for Hagelaget(12.06) og for NAV- kvalifiseringen
(17.08).
Sak LJ 19-2012 Elverusken 2012:
Skolenes vårbesøk langs vassdraget - kombinert med lett rydding og overvåking - har gått
etter det tradisjonelle programmet. Samtlige skoler er kontaktet enten ved besøk eller ved
annen form for henvendelse. Leif har ordnet med vannflasker som gaveoppmuntring til
aktuelle skoler/barnehager. Helge E.Viken ( helge_E_Viken@hotmail.com 22 62 12 49/413
11 035) viste prisverdig initiativ langs Prinsdalsbekkien sammen med Asle Andresen. Dette
bør følges opp. Vi minner om at opplysninger/korreksjoner til oversikten over deltakerne i
ryddeområdene gis Trine Johnsen.
Merk: Veiledingsbrev mv er tatt inn på www.osloelveforum.no -> Ljanselva ->
Elverusken/Rydding. Se disse.
Takk til alle dere som deltar i vårt felles storløft for å verne og utvikle naturen langs
Ljanselvvassdraget og bidra til en ren og vakker by.
Sak LJ 20-2012 Driftsavtale mv for Sagstua.
Bymiljøetaten er varslet om at vi er klar til å undertegne leieavtalen, men vi har intet hørt.
Sak LJ 21-2012 Søknader om frivillighetsmidler for 2012 - status.
Vi venter på behandling av søknad om (1) støtte til å lage en skisseplan for rehabilitering av
Lusetjernet, bydel Søndre Nordstrand) og (2) Fra Bymiljøetaten foreligger melding om at vi
trolig får støtte til gjennomføring av kursopplegg for innvandrere om norsk friluftskultur, men
avslag på søknaden om støtte til vedlikehold av den oversvømte turstien i Leirskallen øst.
Vedtak: Dette må følges opp.
Sak LJ 22-2012 Besøk i byutviklingskomiteen, Nordstrand tirsdag 24.april kl. 19.00:
Ved denne anledning opplevde vi et positivt møte med bydelspolitikerne der vi bla viste
bilder og markerte Miljøprosjekt Ljanselvas status som en «forlenget blå-grønn arm» for
bydelen(e) og fortalte om vårt arbeid med natur- og kulturminnesaker og «myke» veier mv
Sak LJ 23–2012: Befaring til Kruttverket i Liadalen - Vedlikehold av natur- og
kulturskiltene langs Ljanselva. På befaring den 14.mai sammen med Arne Sunde i Søndre
Aker Historielag, kunne Lars-Evan Pettersson anvise stedet der det store vannhjulet i sin tid
sto, foruten plasseringen av flere kruttlagere. Befaringen aktualiserte behovet for
dokumentasjon av grunnriss og bygningsplassering mv av kruttverket (følges opp!).
Vedtak: Vedlikeholdet av kulturskiltene langs elva tas opp til nærmere vurdering. Saken bør
drøftes spesielt med ØX-gruppen med sikte på mulig deltaking i vedlikeholdet av
infotavlene. Kontakt til historielaget vil også være viktig i denne sammenheng.
Sak LJ 24- 2012 Leder av Oslo Elveforum Ida Fossum Tønnessen 70 år.
I denne anledning arrangerer Oslo Elveforum den 29.mai en markering på Sagstua med drøyt
20 gjester og med Miljøprosjekt Ljanselva som stedlig vert.
Sak LJ 25-2012 Eventuelt. Til det første møtet over sommeren innbys Siri Stokseth og evtl
en ny representant som er villig til å delta i arbeidet med å vedlikeholde kulturskiltene.

OBS. Referater og høringssvar legges inn på www.osloelveforum.no
-> Ljanselva -> referater.
.thh 22.05.2012

Rosendalsveien 8 B, 1166 Oslo, tor.holtan-hartwig@getmail.no t: 22 28 30 13 / 918 62 226. ktonr.0530.08.56898 org.nr.
997 867 815 Vi oppfatter vår virksomhet som en forlenget ”blå-grønn arm” for bydelene Nordstrand, Østensjø og Søndre
Nordstrand.

Referat fra møte i Sagstua tirsdag 11.sept 2012 kl. 17.00
Til stede: Trine Johnsen, Leif Bertnes, Arne Lunde, Ida Elisabeth Hvoslef, Lars-Evan Pettersson, Asle
Andresen, Arne Andersen, Tor Holtan-Hartwig .

Dagsorden:
Sak LJ 27-2012 Referat fra møtet 21.mai 2012, godkjent.
Sak LJ 28-2012 Referater og rapporter
- Byggesaker mv ved elv og bekk mv.
* Høring: Endringer av Markagrensen: Vi sender et høringssvar der vi legger vekt på at
evt. grenseendring ikke må skade vannmiljø og verdifulle kulturminner. Teksten tas inn på
nettet under høringssvar. Kfr forslag fra Ida.
* Ljabruveien 89 – arbeid på Anders Lilengs eiendom ved Ljanselva. Saken er til
behandling i bydelsutvalget for Nordstrand. Vi regner med at det ferdige anlegget av dam mv
vil representere et fint lokalmiljøinnslag og være tjenlig for å styrke fiskelivet i elva. Vår
fiskesakkyndige Hjalmar Eide bes om å vurdere de aktuelle tiltakene.
- Prosjekter/arbeidsområder.
* Turstien gjennom Leirskallen: Planen om en permanent utbedring av den fuktige stien
lengst øst stilles i bero da kommunen ikke har bidragsmidler. Vi søker sparebankstiftelsen
DNB om støtte. Vi er takknemlig om en provisorisk reparasjon med en plankebro kan
gjennomført snarest med hjelp av ØX-gruppen v/Odd Fjeldstad.
* Sagstua/Sagløkka – ny beiteavtale: Årets hestebeitesesong har forløpt tilfredsstillende med
Torill Syversen som ny buker. Et mindre område ut mot motorveien/den store
parkeringsplassen gjenstår å rydde. Den vil Leif og Arne påta seg. Vi undersøker også om
Inge Kristoffersen i Bymiljøetaten, Bogstad, disponerer en beitepusser som evt. kan være til
hjelp for oss i arbeidet med å videreutvikle beiteområdet.
* Skoleprosjektet «Gjemt, men ikke glemt». Kastellet skole var vertskap for en
pensjonistgruppe fra Kunnskapsdepartementet den 30.mai der de gjorde rede for bekkens
historie og markerte i terrenget hvor den nå rørlagte Kastellbekken rant opprinnelig. Skolen
deltok også i konkurransen «Levende Vassdrag» i regi av Oslo Elveforum og ble premiert på
en skoletilstelning i Rådhuset 14.juni 2012.
* Vannmiljøet i Holmlia – gjenskaping av Lusetjernet. Bydelsutvalget i Bydel Søndre
Nordstrand har bevilget kr. 10 000 til produksjon av en skisseplan som viser hvordan et
gjenskapt lite Lusetjern kan fremstå som et samlende miljøinnslag i denne multikulturelle
bydelen. Ida Hvoslef utarbeider en plan i samråd med Vann- og avløpsetaten(VAV). Søknad
om Oslo-sørmidler til gjennomføring av prosjektet i marken vil bli sendt dersom etaten finner
at planen lar seg realisere.

- Arrangementer/elvevandringer.
* Torsdag 14.juni kl. 18.00 ledet Sverre Samuelsen en åpen vandring fra Ljabrukiosken til
Sagstua.
* 7.juni arrangerte Miljøprosjekt Ljanselva en avtalt vandring med en gruppe innvandrere
med start fra Skullerud skole videre via Nøklevann, Rustadsaga og Skraperudtjern til
Skullerudstua. Introduksjonsemne: Norsk friluftskultur. Kontaktperson, Leif Bertnes.
*12 juni, vandring for Hagelaget
*17.august NAV- kvalifiseringen med 25 innvandrere, Bydel Søndre Nordstrand . Emne:
Norsk friluftskultur. Kontaktperson i bydelen: Line Breck.
Sak LJ 29-2012 Frivillighetsmidler for 2012 - status.
I tillegg til planleggingsmidler fra bydel Søndre Nordstrand kr. 10.000 i anledning plan for
rehabilitering av et lite Lusetjern, har Bymiljøetaten stilt til disposisjon kr. 30 000 som støtte
til gjennomføring av kursopplegg for innvandrere om norsk friluftskultur. Kontaktperson Leif
Bertnes (22 28 65 85).
Sak LJ-30-2012 Oversikt over forholdet mellom egne driftsinntekter og off støtte. Leif
gjorde rede for situasjonen de siste åtte år som viser at vår årsomsetning ligger på mellom 20
og 25 000 kr. Av disse er gjennomsnittlig kr. 6000 eller ca 22 % støtte fra det offentlige. Vi
fører ingen oversikt over tidsforbruk for vår frivillige virksomhet.
Sak LJ 31-2012 Nærmere publikumskontakt via nettet mv– styrking av vår økonomi.
Som en prøveordning i ett år tilbys vi plass i Nordstrands Blads nettportal for kr. 3000. Dette
kombineres evtl med en fast melding i ramme på www.osloelveforum.no - velg ljanselva der
vi oppfordrer venner av Ljanselva til å sende et bidrag til vårt arbeid for å verne og utvikle
Ljanselva. Leif Bertnes og Sverre Samuelsen vurderer saken nærmere.
Sak LJ 32-2012 Vandring langs Ljanselva til Sagstua med bydelsutvalget i Bydel
Nordstrand: Det er interesse for å gjennomføre en informasjonstur om elva og virksomheten
i Miljøprosjekt Ljanselva i høst. Vi tar primært sikte på gjennomføring i uke 41.
Sak LJ 33-2012 Vinterarrangementet med barn og foreldre. For best mulig å sikre
oppfølging av suksessen fra foregående år, legger vi opp til enten 3.februar eller 27.januar
2013 avhengig av hva som best ligger til rette for våre hestevenner som tilbyr populær riding
og kjøring med sleder.
Sak LJ 34-2012 Eventuelt.
*Lars-Evan Pettersson oppdaterer informasjonsstoffet på nettet om det verneverdige
kulturminnet «Kruttverket» i Liadalen i stoffsamlingen på Lysegul liste. Muligheten for å opp
et noe større skilt i metall med nærmere opplysninger/illustrasjoner undersøkes.
*Program for medarbeiderturen 18.sept. fastlagt. Vertskap Trine og Ida. Start fra
Ljabrukiosken kl.16.00
*Støtteerklæring godkjent angående etablering av et nasjonalt våtmarksenter på Bakkehavn
med Østensjøvannets Venner som vertskap.
* Som ledd i arbeidet med å lansere Oslo som europeisk miljøhovedstad vil et filmteam den
21.september gjøre opptak ved Sagdammen om elverydding mv sammen med elever fra
Stenbåten skole.
*Jørgen Waage, Fjordveien 20, 0139 Oslo t. 918 40 679 jorgen.waage@gmail.com overtar
ansvaret for vedlikehold og oppdatering av informasjons- og veiledningsskiltene langs elva.
Velkommen til Waage og takk til Sandersen for tjeneste gjennom mange år.
*Merk: Planer om nasjonalpark i Østmarka, elvevandringer 13.sept Alnaelva, 20.sept
Akerselva og 27.sept Hovinbekken.
Neste møte settes til onsdag 12.desember kl. 17.00 i Sagstua.
Ref. Thh 12.09.2012

Rosendalsveien 8 B, 1166 Oslo, tor.holtan-hartwig@getmail.no t: 22 28 30 13 / 918 62 226. ktonr.0530.08.56898 org.nr.
997 867 815 Vi oppfatter vår virksomhet som en forlenget ”blå-grønn arm” for bydelene Nordstrand, Østensjø og Søndre
Nordstrand

Referat fra møte i Sagstua onsdag 12.desbr 2012
Til stede: Trine Johnsen, Ida Elisabeth Hvoslef, Leif Bertnes, Sverre Samuelsen, Arne Lunde, Lars-Evan
Pettersson, Arne Andersen, Jørgen Waage og Tor Holtan-Hartwig .

Dagsorden:
Sak LJ 35-2012 Referat fra møtet 11.september 2012, utsendt tidligere.
Sak LJ 36-2012 Referater og rapporter
- Byggesaker mv ved elv og bekk mv.
Høringer: * Endringer av Markagrensen: Vårt svar er lagt inn på nettet under høringssvar.
* Vesentlige vannforvaltningsspørsmål, Bekkelaget vannområde. Høringssvar vil bli sendt
sammen med Oslo Elveforum. Konsesjon for overføring av vann til Østensjøvannet og
problem med hageavfall langs vassdraget vil bli omtalt særskilt.
* Ljabruveien 89 – arbeid på Anders Lillengs eiendom ved Ljanselva fortsetter med sikte på
bla etablering av fiskedam og serveringssted. Vår fiskesakkyndige Hjalmar Eide har kontakt
med Lilleng om aktuelle tiltak.
* Uhell ved fisketrappen: En hund ble sugd ned i fisketrappens østre løp, men heldigvis
reddet etter omfattede innsats av Brannvesenet. VAV anmodes om å sette opp sprinkelvern
foran åpningen til fisketrappen. Se helside i Nordstrands Blad 26.novbr -2012
- Prosjekter/arbeidsområder.
* Turstien gjennom Leirskallen: Planen om en permanent utbedring av den fuktige stien
lengst øst stilles i bero da kommunen ikke har bidragsmidler. Vi takker ØX-gruppen v/Odd
Fjeldstad for rask, provisorisk reparasjon med en plankebro før turen med bydelsutvalget.
ØX-gruppen anmodes om å feste en vaier for å stabilisere broen under flom.
* Sagstua/Sagløkka – hestebeite: Årets hestebeitesesong har forløpt tilfredsstillende med
Torill Syversen som ny bruker. Området er nå ferdig ryddet bla ved hjelp av ØX-gruppen.
Inge Kristoffersen i Bymiljøetaten, Bogstad, disponerer en beitepusser som muligens kan
være til hjelp for oss i arbeidet med å videreutvikle beiteområdet.
* Skoleprosjektet «Gjemt, men ikke glemt». Vi deltok på Forskercamp 2012 på
Lambertseter vgs. uke 49 med følgende: Trine og Anker Johnsen, Ida Elisabeth Hvoslef, Tor
Holtan-Hartwig. Siegmar Schulien i Munkerudkleiva 19 deltok også som hjelper. Han er
utdannet dr. geokjemi og bør kunne engasjeres som hjelper i arbeidet med å registrere
vannkvalitet i elv og sidebekker. Fra KLIF, (Klima- og forurensningsdirektoratet), deltok
Ingrid Marie Nissen som vår hjelper. Etter befaring med studium av overvannet i aktuelle
kummer sammen med VAVs folk, leverte tre elevgrupper inn besvarelser på oppgaver om
historie og vannkvalitet i Lambertseterbekken og i Røssedalsbekken.
* Vannmiljøet i Holmlia – gjenskaping av Lusetjernet? Forprosjekt utarbeidet og levert Bydel
søndre Nordstrand. Vi har anmodet bydelen om å avsette kr. 200 000 av Oslo sørmidler til
mulig anleggsarbeid sammen med VAV i 2013 – 14. Ida Elisabeth Hvoslef rapporterer.

* Miljøprosjektets økonomi, Leif Bertnes la fram et solid utkast.
* Elvevandring for innvandrere, NAV-kvalifiseringen. Vi forsetter prosjektet i 2013.
* Vedlikehold og oppdatering av infoskilter langs elva: Jørgen Waage presenterte
datamaterialet som ligger til grunn for skiltingen. Sverre Samuelsen behandler dette. Kontakt
tas til Anders Gimse i Bymiljøetaten med sikte på nærmere opplysninger om skiltproduksjon.
* «Livet» på turparkeringsplassen. Arne Lunde rapporterer. Østmarkas Venner vil følge opp
plassen tettere i fremtiden.
* Kruttverket i Liadalen. Lars-Evan Pettersson leverte oppdaterte opplysninger som legges
inn på nettet.
Sak LJ 37-2012 Arrangementer/elvevandringer.
* Elvevandring for våre nære medarbeidere gjennomført 18.september fra Ljabru til Sagstua
med avsluttende arrangement og takk (!) til vertskapshjelperne og hestevennene.
* Vinterdag for barn og foreldre , fastsettes til søndag 27.jan 2013 kl. 12.30 – ca 15.00. Vi
legger opp til vanlig program. Betalingsautomat stilles gratis til disposisjon av Bjørn Søland.
Sak LJ 38-2012 Frivillighetsmidler mv for 2012 - status.
I tillegg til planleggingsmidler fra bydel Søndre Nordstrand kr. 10.000 i anledning plan for
rehabilitering av et lite Lusetjern, har Bymiljøetaten stilt til disposisjon kr. 30 000 som støtte
til gjennomføring av kursopplegg for innvandrere om norsk friluftskultur. Rapportering er
avsendt for begge bevilgningenes vedkommende. Kr. 50.000 omsøkes ekstraordinært av bydel
Nordstrand i forbindelse med revidert budsjett for 2013 med sikte på midler til
reparasjon/oppdatering av infoskiltene langs elva.
Sak LJ 39-2012 Vandring langs Ljanselva til Sagstua med bydelsutvalget i Bydel
Nordstrand: Informasjonsturen ble gjennomført den 11.oktober med deltaking fra
bydelsutvalget og administrasjonen. Gjestene ga uttrykk for at det hadde vært en nyttig og
interessant tur av betydning for utvalgets arbeid..
Sak LJ-40 Lansering av Oslo som europeisk miljøhovedstad.
Som ledd i arbeidet med å lansere Oslo som europeisk miljøhovedstad besøkte et filmteam
den 21.sept Sagdammen, der det ble gjort opptak om elverydding/ «Elverusken» sammen med
elever fra Stenbråten skole. Trine Johnsen deltok på vegne av prosjekt Levende vassdrag.
Sak LJ 41-2012 Støtteerklæringer
Støtteerklæring sendt i anledning etablering av et nasjonalt våtmarksenter på Bakkehavn med
Østensjøvannets Venner som vertskap.
På ulike måter har vi også gitt uttrykk for støtte til planer om en bruksnasjonslpark i
Østmarka.
Sak LJ 42- 2012 Nye prosjekter i 2013
Vi søker å starte opp en Hageavfallsaksjon sammen med Leirskallen vel og Nedre Prinsdal
vel. Vi forutsetter befaring i marken og møte på Sagstua. (Saksbehandler Catrine Curle.)
Andre prosjekter?: Se veiledning om prosjektstøtte 04.12.2012 fra Fylkesmannen om mulige
tilskuddsordninger på www.regjeringen.no/nb/dep/md
Sak LJ-43 Eventuelt. Tidspunkt for neste møte på nyåret fastsettes senere. Vi merker oss at
beveren trives i vassdraget syd for Skraperudtjern.
Etter møtet holdt vi en enkel adventgrøtsamling der vi drøftet aktuelle saker, takket våre
gode hjelpere og ønske hverandre en gledelig jul.
Thh 13.12.12

