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Medlemmer 
Ved årsskiftet hadde Lillomarkas Venner 300 betalende medlemmer (pensjonister, enkeltmedlemmer, 
studenter, familier). Det er en økning på 28 medlemmer i løpet av året, ca 10 %. I tillegg hadde vi 13 
foreninger/borettslag som medlemmer.    
 
Styremedlemmer og tillitsvalgte 
Etter valg på årsmøtet 19.03.2013 har styret bestått av:  
Styreleder: Frode O. Hansen  
Kasserer: Bente Økland  
Sekretær: Inger Marie Stigen  
Styremedlemmer: Bjørn Einar Sakseid, Elin Langsholt, Tore Faller, Unni Pedersen, Hans Petter Ødegård og 
Peer Olav Østli.  
Varamedlemmer: Rolf Norum, Bård Tveter 
Revisor: Hans Petter Gulbrandsen 
Valgkomite: Arvid Nordlie og Terje Marstein 
 
Styremøter 
Det har vært avholdt 10 styremøter i 2013. De aller fleste styremøtene har vært holdt i lokalene som Grorud 
bydel disponerer i Grorudveien 3.  
 
Årsmøtet 19. mars 
Årsmøtet ble avholdt i Fjøset på Årvoll gård med 35 fremmøtte. Det var kommet inn noen forslag, flere av 
dem i forbindelse med OL-etatens forslag om å legge skiskyting og paralympics til Hestejordene og omegn:  
 Forslag om blåmerkede stier i Årvollåsen. Mot 7 stemmer ble følgende vedtatt: «Lillomarkas venner 

undersøker mulighetene til å få blåmerket hovedstiene i Årvollåsen» 
 Forslaget «Årsmøtet i Lillomarkas venner går sterkt imot å anlegge skiskytterarena på Hestjordene. OL-

arenaer må ikke legges i marka». Etter diskusjon ble følgende tekst enstemmig vedtatt: «Årsmøtet i 
Lillomarkas venner går sterkt imot å anlegge skiskytterarena på Hestejordene.» 

 Forslag fra styret om å kunne bruke inntil kr 30.000 til arbeidet mot OL på Hestejordene ble enstemmig 
vedtatt. Endelig tekst ble: «På grunn av planene om å legge skiskytingsarenaen for OL- 2022 til 
Hestejordene/Linderud, ber Styret i Lillomarkas Venner om å kunne bruke inntil kr 30.000,- av 
egenkapitalen til arbeidet med å forhindre denne plasseringen.» 

 Følgende forslag ble enstemmig vedtatt: «Lillomarkas Venner tar initiativ til å opprette ei aksjonsgruppe 
med formål å få kommunen til å forlate ideen om Hestejordene som arrangementssted i OL-prosjektet. 
Styret i Lillomarkas Venner anbefales å kontakte andre natur- og friluftsorganisasjoner, nærliggende 
borettslag og sameier, barnehager og skoler og eventuelt andre interesserte grupper som ønsker å ha 
representanter i ei aksjonsgruppe.» 

Etter årsmøtet fortalte Håvard Pedersen engasjert om kulturminner i Oslodelen av Lillomarka og han viste 
mange flotte lysbilder. Dag Helland Pettersen skulle fortelle om registrering av kulturminner i Nittedal, men 
tiden strakk dessverre ikke til. 
 
Medlemsmøte 13. november 
Dette medlemsmøtet oppfylte styrets løfte om å fortsette med et medlemsmøte om høsten. Slike 
medlemsmøter gir utvilsomt anledning til å få nærmere kontakt med medlemmene. Møtet var også åpent for 
ikke-medlemmer, med anledning til å melde seg inn på møtet. De godt over 30 var som hadde møtt opp fikk 
med seg Helge Haakenstads lysbildekåseri ”Skogen, naturen, Markafolket, markahistorie mv.”, en vandring 
fra Trehjørningen og Mago-traktene, over Karlshaugen og sydover gjennom Lillomarka til Ammerud. 

Det ble også holdt engasjerende foredrag om og vist bilder fra alle turene vi har hatt, ved Bjørn Einar 
Sakseid, Tiina Kaltiainen og Frode O. Hansen. Elin Langsholt holdt et meget interessant foredrag om 
”Hvordan Hestejordene ble reddet fra OL 2022. Hans Petter Ødegård orienterte kort om ”Bygging i marka på 
Ravnkollen? Hva skjer?” 
 
Økonomisk tilskudd fra Oslo kommune Bymiljøetaten 
På bakgrunn av Bymiljøetatens kunngjøring om ”Tilskudd til frilufts- og naturvernorganisasjoner” søkte 
styret i januar om et tilskudd på kr. 75.000 fordelt på drift, guidede turer i eventyrskog i samarbeid med 
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Lillomarka O-lag og kartlegging med tanke på vern. Vi fikk totalt kr. 40.000, kr. 30.000 til drift og kr. 
10.000 til turene. Midlene ble utbetalt i august/september. Styret har også søkt om tilskudd i 2014.  
 
Hestejordene ble reddet 
1. mars publiserte OL-etaten i Oslo kommune konseptutvalgsrapporten for OL i 2022, der planene om OL-
arena på Hestejordene og i Salamanderdammen-Steinbrettetområdet, det såkalte ”Linderudalternativet”, for 
første gang ble offentliggjort.  Planene ville innebære at et 120 x 300 m2 arenaområde utraderte 
Salamanderdammen – Steinbrettet, et av Lillomarkas flotteste kulturminner fra steinhoggertida, og at 10 km 
konkurranseløypetrase ble anlagt på kulturlandskapet Hestejordene og i skogen rundt, hvorav 5 km skulle 
asfalteres for etterbruk med rulleski. 

Hestejordene/Salamanderdammen ligger sentralt til for mange mennesker, og er et svært populært og mye 
brukt friluftsområde. Det er også et område rikt på kulturminner og sjeldne naturtyper. Det reiste seg derfor 
umiddelbart en massiv lokal motstand mot disse OL-planene. En bred aksjonsgruppe, ”Nei til OL-skiskyting 
fra Linderud, ja til landskapsvern” ble nedsatt, der Lillomarkas Venner hadde en aktiv lederrolle. Motstanden 
mot OL-planene ble uttrykt gjennom media, møter med OL-etaten og politikere og befaringer. Kampen ble 
kronet med seier da byrådets søknad om statsgaranti for OL lå klar, uten Linderud som aktuelt alternativ for 
skiskyting og paralympics. Da søknaden ble vedtatt i starten av juni var det ikke tatt noen beslutning om 
arenaplassering. I januar 2014 gikk OL-etaten ut med at Grønmo var det foretrukne alternativet. 
Mediaoppslag og dokumenter om OL-saken kan ses her:  
http://www.lillomarkasvenner.no/felles/Skiskytterarena.shtml 
 
Protest mot utbygging innenfor markagrensa på Ravnkollen/Romsås.   
I kommuneplanen fram mot 2030 foreslås det bygging av boliger på Ravnkollen på Romsås, innafor 
markagrensen. Det foreslås makebytte med to små områder helt øst i Bånnkallia.  Lillomarkas Venner gikk 
tidlig ut mot planene, og skrev brev til Plan- og bygningsetaten allerede i september i 2012. Romsåsbeboere 
har gått til aksjon mot planene, og det er dannet en beboeraksjon som har vært svært aktiv i hele 2013.  
 
Forslag om nye blåmerkede stier i Årvollåsen 
På fjorårets årsmøte i Lillomarkas venner ble det fremmet forslag om å etablere nye blåmerkede stier i 
Årvollåsen som delvis vil gå i en merket ridesti. Forslaget ble diskutert på årsmøtet i forhold til ridestiene.  
Et stort flertall vedtok deretter: «Lillomarkas venner undersøker mulighetene til å få blåmerket hovedstiene i 
Årvollåsen». Styret har fulgt opp vedtaket og oversendt saken til DNT Oslo og Omegn. DNT har merket seg 
diskusjonen i forhold til ridestiene. Etter behandling av saken i arbeidsutvalget for DNTs rutegruppe er DNT 
nå i ferd med å ta opp saken med Bymiljøetaten i Oslo kommune som er grunneier og eier av den merkede 
ridestien. Styret vil følge opp saken videre. 
 
Turer 2013 
Lillomarkas Venner arrangerte totalt 8 turer i 2013 med ulike tema. Blant turene var en ny type turer, 
”Guidede turer inn i eventyrskogen”.   
 
Fugletur til Hestejordene 25. mai  
Som i mange tidligere år guidet Éric Roualet også i år ca. 25 morgenfugler gjennom 
det fjærkledte morgenkoret på hestejordene. Mange arter ble hørt og sett. Høydepunktet 
var en gulsanger med sin varierte sang, nettopp ankommet fra Afrika. 
Les mer her: http://www.lillomarkasvenner.no/turer/Fuglesangtur_2013.pdf.  
 
Villblomstenes dag 16. juni på Hestejordene og Kolås 
Lillomarkas venner arrangerte i samarbeid med Norsk Botanisk Forening en vandring 
over hestejordene som en av mange turer som ble arrangert i forbindelse med 
Villblomstenes dag http://www.botaniskforening.no/index.php/villblomstenesdag/om-villblomstenes-dag 
Også i år guidet Kjell Magne Olsen fra Biofokus en lydhør og ivrig forsamling på ca. 20 gjennom 
blomsterengene og fortalte på en engasjerende måte om skattene som befinner seg der. 
Også mange barn møtte opp og lærte om trær og forskjell på gress, starr og siv og var ikke minst svært 
interesserte når både arbeidere og dronninger av flere humlearter ble fanget i hov og vist fram på 
glass og gjenkjent på humleplansjen før de fikk suse videre på jobb i blomsterenga. 
Se bilder på galleriet på nettsidene til Lillomarkas venner: 
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http://www.lillomarkasvenner.no/felles/Galleri_Lillomarka_arrangementerIII.shtml 
 
Sopptur på Slattum 27.august  
Denne dagen var vi så heldige å få Siv Moen til å guide oss i soppskogen på Slattum. 
Hun kjenner området godt. Dette er et spesielt rikt område med mange sjeldne sopparter, 
som er rødlistet og som kun vokser her i hele Lillomarka. Siv viste oss flere av disse. 
9 deltakere inkludert turleder fikk se mange spennende arter denne dagen, som jordstjerner, 
gråkjuke, filtkjuke, flere piggsopparter og korallsopp. 
Les mer om turen her: 
http://www.lillomarkasvenner.no/turer/Sopptur_2013_referat.pdf og se bilder i galleriet. 
 
Tur til Store Gryta, Grytdalen og Grisputten 29. september 
I samarbeid med Norsk botanisk forening arrangerte Lillomarkas venner en tur forbi Store Gryta, 
Grytdalen og til Grisputten for å se på natur, det som vokser og gror og det som ellers måtte 
være av liv. Vi var så heldige å få med oss Nina-forsker Anders Often som kunnskapsrikt beskrev 
det vi kom over og som sammen med Bjørn Einar Sakseid fra Lillomarkas venner guidet en interessert 
forsamling på 11 en hyggelig og lærerik dag i flott høstvær. Høydepunktet ble myrkråkefot og 
sumpgresshoppe på Grisputten. Les mer på 
http://www.lillomarkasvenner.no/turer/Fra_Solemskogen_til_Grisputten_v2.pdf og 
se bilder på galleriet. 
 
Gruvetur ved Alunsjøen 29. september  
Nok en tur ble arrangert denne dagen. Den kunnskapsrike og engasjerende geologen Tom Segalstad guidet 
en interessert forsamling på 12 deltakere inkl. turleder til de gamle gruvene ved Alunsjøen. Både Rødtvet, 
Årvoll og Linderud gruver ble besøkt og geologien ble beskrevet. Se bilder på galleriet her: 
http://www.lillomarkasvenner.no/felles/Galleri_Lillomarka_arrangementerIII.shtml" 
 
Tre guidede turer inn i eventyrskoger, med orienteringsposter – 26.mai, 16. juni og 25. august 
En hovedtanke bak dette turopplegget er å inspirere turgåere og nye brukere til å oppdage naturen og skogen 
utenfor veiene i marka, senke terskelen for å begi seg inn i skogen utenom stiene, og gi mulighet til å 
oppdage og oppleve gleden og spenningen ved å bevege seg på små stier og i terrenget i naturskjønne 
omgivelser. Tre flotte områder var utvalgt i samarbeid med O-laget: Røverkollia ned mot Steinbruvann, sør 
og sørøst for Svartkulp og Angstkleiva mellom Breisjøen og Aurevann.  

På to av turene var det ca. 30 deltakere i alle aldre. Trolig p.g.a. sammenfallende turer og arrangementer kom 
det vel 15 på turen ved Svartkulp. Totalt har over 60 personer i alle aldre deltatt på de tre turene. Lillomarkas 
Venner var ansvarlig for guidingen. Disse turene har vært et samarbeid med Lillomarka O-lag, som har stilt 
opp med egne kart og orienteringsveileder.  Styret satser på å gjennomføre to nye turer av denne typen i 
2014.  
 
Verneplanarbeid i marka – vern av frilufts- og naturområder 
Hestejordene: I forbindelse med forslaget om OL på Hestejordene og landskapsvernplanene engasjerte styret 
Biofokus for å kartlegge noe av insektlivet der og oppsummere det som er kjent. En rapport er under 
utarbeidelse. Også Sabima har vært engasjert for området og hatt 2 kartleggingsturer der i 2013, en 15.6 med 
hovedfokus på insekter og en 22.9 med hovedfokus på beitemarksopp. Se http://www.sabima.no/vellykket-
tur-til-hestejordene og dette innlegget som Sabima fikk på trykk i Aftenposten sammen med Lillomarkas 
venner: http://www.sabima.no/hestejordene-ma-bevares.  

Røverkollia: Arbeidet med å oppdatere rapporten fra 1992 om flora og vegetasjon på Røverkollen 
(Bendiksen/Salvesen) er godt i gang via NINA. 

Kolås: Det er også foretatt registreringer på Kolås i forbindelse med verneplaner via NINA. 

Landskapsvern i Lillomarka: I samarbeid med Naturvernforbundet i Oslo og Akershus ble det i 2013 satt i 
gang et arbeid for å utforme et forslag om landskapsvern i Lillomarka. Forslaget vil også omfatte enkelte 
nærområder til Lillomarka, utenfor markagrensa. Noe av bakgrunnen er at Lillomarka er et svært viktig 
natur- og friluftsområde for en stor del av Oslos befolkning (bruken av Lillomarka har økt sterkt de siste 
årene).  
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Huken pukk- og asfaltverk  
Lillomarkas Venner har vært representert i aksjonsgruppa ”Stopp Huken – Vern Marka”. Gruppa har vært 
aktive siden 2005. I 2013 har aktiviteten som vanlig vært stor. 

Konkursen etter Oslo Vei AS kan dessverre se ut til å forårsake nok en utsettelse av avviklingen av pukk- og 
asfaltverket. Dette til tross for Oslo-politikernes enstemmige syn på saken. Bostyrets hovedmiddel i forsøket 
på å skaffe midler har vært å holde liv i driften av Huken. Bostyret har saksøkt Oslo kommune og krevd 500 
millioner kroner i erstatning. I februar 2013 startet bostyret forberedelser til sprengning. Plan- og 
bygningsetaten sendte da en stoppordre, noe bostyret påklaget. Klageprosessen resulterte i at Fylkesmannen i 
Oslo og Akershus (FMOA) ga bostyret medhold i at det er lovlig å ta ut stein i søndre del av Huken uten å 
søke. Fra august har det vært flere store sprengninger i søndre Huken. 

Før sommeren ble det klart at byrådet som en del av den nye kommuneplanens arealdel planla Huken som et 
område for ”grønnstruktur”. Lillomarkas Venner sendte i juni brev til Miljøverndepartementet (MD) og 
spurte hva som skulle til for å få opphevet dagens reguleringsplaner for Huken når en ny plan for området 
foreligger. MD svarte at det ikke var tilstrekkelig at en ny plan er vedtatt og stadfestet. Kommunen kan enten 
gi drifter rimelig tid til en forsvarlig avvikling, eller ekspropriere virksomheten.  

FMOA sendte i juni et varsel om tilbaketrekking av tillatelsen til drifting på Huken, på grunnlag av hjemmel 
om forskriftsregulering av pukkverk og asfaltverk. FMOA følger opp tiltak som er gjort bl.a. for å stanse de 
alarmerende utslippene til Breisjøbekken som renner i rør under Huken-anleggene. ”Stopp Huken – Vern 
Marka” har vært aktive og fulgt opp utslippene. Dersom bostyret ikke får bukt med utslippene, er det all 
grunn til å kreve at FMOA tar affære og trekker tilbake tillatelsen. FMOA avventer ellers Oslo kommunes 
nye planer for området.  

Mye ser ut til å avhenge av Oslo kommunes nye planer for Huken-området og hvor raskt kommunen vil 
sørge for en avvikling. I juridisk arealdel av den nye kommuneplanen omtales Huken-området slik: 
”Pukkverket skal nedlegges, området fastsettes til grønnstruktur og inngår i aktivitetssonen.” Kommunen er 
dessuten i ferd med å sette i gang en mulighetsstudie for Huken-området. 
 
Lillomarka arena og OL2022 
Etter at det var klart at Hestejordene var reddet fra OL2022 har lokale krefter vært i sving for å få lagt 
skiskyting og paralympics til Lillomarka arena, selv om OL-etaten har innstilt på Grønmo til formålet. Det 
har til tider vært litt uklart om man har tenkt seg Lillomarka arena alene eller kombinert med Huken, men det 
ser ut til at en kombinasjon med Huken kan være det eneste aktuelle alternativet. I skrivende stund ser det ut 
til å være flertall for Grønmo som arena for skiskyting og paralympics i bystyret. 

Som kjent var Lillomarkas Venner med på prosessen der planområdet for de eksisterende planene for 
Lillomarka arena ble bestemt. Miljøverndepartementet godkjente i januar 2013 planstrategien og ga dermed 
grønt lys for å gå i gang med reguleringsplan for Lillomarka arena.  

Styret er opptatt av at minst mulig areal av omkringliggende skogsområder tas i bruk til skitraseer tilknyttet 
arenaen. Styret har tidligere gitt uttrykk for at deler av Huken kan benyttes i kombinasjon med Lillomarka 
arena. Da vil det trolig ikke være like stort behov for traseer i omkringliggende skogsområder.  
 
Helårstraseen Lilloseter – Sinober – Burås  
Miljødepartementet har gitt Oslo kommune tillatelse til igangsetting av reguleringsplanarbeid for traseen 
etter markaloven. Departementet ser ut til å ha tatt hensyn til våre tidligere innspill i saken. 
 
Rehabilitering av dammen (demningen) ved Steinbruvann  
Lillomarkas Venner sendte den 31.10. en uttalelse til Vann og Avløpsetaten, Oslo kommune, med 
bemerkninger til de pågående og planlagte arbeidene ved Steinbruvann.  Følgende forhold ble kommentert: 
Overløpet i sørvest, grusveien over demningen, kjøreskader og eventuell påfylling av sand.  Kommunen har 
informert om at støpearbeidene er ferdigstilt og at oppfyllingen av vannet skal begynner i februar 2014.  Hele 
det utvidede overløpet skal kles med granitt fra Grorud Granitt, i tråd med ønskene fra Lillomarkas Venner, 
og den støpte damkrona vil bli gruslagt med rødlig grus/subbus. Vann og avløpsetaten har i dialog med 
bymiljøetaten kommet til at det er ett eller to mindre områder det er aktuelt å legge sand på. Dette er på 
østsiden mellom hoveddammen og sperredammen. Det blir kun lagt sand under vannlinjen. Endelig 
plassering og utbredelse blir bestemt på befaring i løpet av vinteren. 
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Skjøtsel på Hestejordene 
Kulturlandskapet Hestejordene holdes i hevd ved beiting og rydding med ryddesag. Lokale ildsjeler tar hånd 
om dette arbeidet. Årets utgifter ble dekket av frivillighetsmidler fra Grorud bydel. En stor utgift i år var nytt 
gjerdeapparat, da det gamle ble ødelagt av lynnedslag. Det er for tiden Nordre Lindeberg gård og Alna 
ridesenter som bruker beitearealene. De elektriske gjerdene settes opp og tas ned på dugnad, og strømmen 
kontrolleres hver dag hele beitesesongen. Skoleelever kontrollerer strømmen i deler av skoleferien mot en 
godtgjøring. I tillegg til beiting ryddes mye løvoppslag og trefall. Like før jul arrangeres årlig juletrehogst, 
der man kan hogge sitt eget juletre blant granoppslaget i kanten av jordene. Natur videregående skole på 
Lindeberg bruker jordene som praksisområde, der elever lærer å bruke ryddesag.  
 
Ravnkollveggen 
Styret har i denne saken sendt purring på svar til hhv. Miljøverndepartementet og Fylkesmannen i Oslo og 
Akershus. Styret mottok et endelig svar fra Miljøverndepartementet i juni, der de bl.a. skriver at 
klageadgangen er uttømt dersom vedtaket i Oslo kommune er påklaget Fylkesmannen.  
 
Statnetts nettplan for Stor-Oslo 
Statnetts planer omtalte flere alternativer, hvorav noen inkluderte ny trafostasjon på Gjelleråsen (egentlig ved 
Skytta), i Lillomarka. I sin høringsuttalelse skrev styret bl.a: ”De alternativene som inneholder trafostasjon 
på Gjelleråsen vil medføre et betydelig inngrep innenfor markagrensa i et mye brukt friluftsområde, og nær 
bebyggelsen ved Skytta/Skyttaputten/Brennakollen i Nittedal kommune.” Vår konklusjon var å ”… gå inn for 
alternativ 2 under kap. 9.8.3, som innebærer at det ikke bygges stasjon på Gjelleråsen.” og ”Vårt valg 
innebærer at komplett alternativ 3 eller 4 under kapittel 9.11 blir valgt.” 
 
Hogstmeldinger 
I 2013 er det ikke lagt ut noen hogstmeldinger på markaportalen det har vært grunn til å påklage. Som nevnt 
i årsberetningen for 2012 blir hogstmeldingene lagt ut så sent at man kan risikere at klagefristen har gått ut. 
For å få direkte tilgang til hogstmeldingene har styret derfor vært i kontakt med bl.a. Skogsjefen i Lillestrøm 
(Regionkontor Landbruk for kommunene Lørenskog, Nittedal, Oslo, Rælingen og Skedsmo), men foreløpig 
uten å lykkes.  
 
OOFs arbeidsgruppe for vurdering av sykling i Marka 
Lillomarkas venner har vært representert i en arbeidsgruppe for vurdering av sykling i Marka i regi av Oslo 
og Omland Friluftsråd (OOF).  Arbeidsgruppen har bestått av representanter fra natur- og 
markaorganisasjoner, DNT, Skiforeningen, Oslo Cyklekrets, Norsk Organisasjon for Terrengsykling (NOTS) 
m.fl. Bakgrunnen for etableringen av gruppen var bl.a. konflikter i Østmarka ved trening og sykkelritt og 
tilhørende stor slitasje på bl.a. flere blåmerkede stier, samt episoder med lite hensynsfull sykling og stor fart. 
Mandatet for gruppen har vært å belyse alle sider av sykling i Marka med formål å minimalisere 
brukerkonfliktene, hensynta utfordringene ved slitasje på stier og løyper, og finne fram til gode ”kjøreregler” 
for alle som ferdes i Marka. Gjennom flere møter har saken modnet seg fra mye uenighet til enighet om en 
analyse og forslag til tiltak i en rapport som styret i Lillomarkas Venner har gitt sin tilslutning til. Vi er nå 
invitert til å bli med for å videreføre arbeidet.   

Styret er av den oppfatning at det ikke er registrert konflikter av betydning i Lillomarka. På Slengfehøgda, i 
det kommende verneområdet, har noen tatt seg til rette ved å legge ut klopper for sykling. Det er ellers blitt 
kjent at det er en kort terrengsykkeltrase ved Langsetløkka som har vært benyttet til trening og ritt for jenter 
og gutter. Vi ber medlemmene om å melde fra hvis man oppdager store skader etter sykling eller opplever 
uvettig sykling til post@lillomarkasvenner.no.  
 
OOF og flerbruksplan for Marka 
I 2013 har det ikke vært noen stor aktivitet på dette området, men OOF har utgitt en trykket og redigert 
versjon av dokumentet Visjon, mål og anbefalinger for Marka. Visjonen for vern og bruk av Marka er 
fremhevet som Marka – unik og umistelig for naturopplevelse, helse og trivsel.  
Ved årsskiftet 2013/2014 er LV innkalt til et avsluttende møte for å fullføre flerbruksplanen som først og 
fremst er en samlet kartlegging av hva som eksisterer i marka per i dag og hva som er planlagt av 
idrettsanlegg, utfartsparkeringsplasser, sykkeltraseer, alpinanlegg, langrennsanlegg, verneområder, 
markahytter osv. Riding i Marka er også satt opp som egen sak på møtet. 
 
Lillomarkas Venners nettsider: www.lillomarkasvenner.no  
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Lillomarkas Venner har en egen nettside, der det legges ut nyheter, datoer for arrangementer, bilder fra 
Lillomarka, stoff om saker osv. Det er gledelig at også medlemmer kommer med sine bidrag; spesielt mange 
gode naturbilder fra Lillomarka. Vi anbefaler alle å følge med på våre nettsider. 
 
Lillomarkas Venner på facebook  
På initiativ og hjelp fra vårt medlem Tiina Kaltiainen fikk Lillomarkas Venner egen facebookside våren 
2013. Pr. januar 2014 har siden 243 likes. Aktiviteten på sidene har vært noe variabel. Medlemmene 
oppfordres til å følge med og bidra også på Facebooksiden.  
 
Sommerhilsen til medlemmene - informasjonsskriv 
I juni måned sendte LV ut et fyldig informasjonsbrev til medlemmene med oversikt over aktiviteten første 
halvår. I brevet ble det informert om Hestejordaksjonen, forslaget om landskapsvernområde i Lillomarka, 
protestaksjonen mot utbygging på Romsås, status for Huken Pukkverk, samt om gjennomførte og planlagte 
turer.  
 
Medlemsverving 
Medlemstallet har økt med vel 10 % siste år, men styret ønsker selvsagt enda flere medlemmer. I 2013 ble 
det delt ut informasjon om LV på Skytta og i stuene i marka. Vi har også fått en god del mediaomtale om vår 
virksomhet, bl.a. i forbindelse med aksjonen mot OL-anlegg på Hestejordene. Medlemsverving prioriteres 
også i det nye året. 
 
Møter og befaringer  
 
Huken pukkverk: 
 16. januar: Stiftemøte for boet til Oslo Vei AS 
 28. februar: Åpen halvtime i Grorud Bydelsutvalg 
 12. april: Demonstrasjon mot driften ved Huken 
 16. mai: Trafikkregistrering ved Huken 
 Møter med politikere 
 
Hestejordene og OL2022:  
 12. mars: Reportasje/befaring med Akers Avis Groruddalen 
 13. mars: presentasjon av OL-planene i Grorud Rødt 
 14. mars: Etablering av aksjonskomité 
 20. mars: Møte med OL-etaten 
 21. mars: Innlegg under åpen halvtime i Grorud BU 
 4. april: Møte i aksjonskomiteen ”Nei til OL-skiskyting fra Linderud – ja til landskapsvern” 
 10. april: Møte med OL-etaten 
 15. april: Møte i Miljø- og samferdselskomiteen i Bjerke BU 
 15. april: Møte i aksjonskomiteen 
 19. april: Befaring med Venstrepolitikere 
 23. april: Åpent møte om OL i Groruddalen, arrangert av Groruddalen miljøforum 
 24. april: Møte med SABIMA, NINA og BIOFOKUS 
 25. april: Innlegg under åpen halvtime i Bjerke BU 
 26. april: møte med Høyre-politikere 
 29. april: Møte i aksjonskomiteen 
 16. mai: Deputasjon i Samferdsels- og miljøkomiteen 

 
 
Ravnkollen (planer om boligbygging): 
 7. februar: Møte om aksjonsgruppe  
 9. april: Møte om aksjonsgruppe  
 Åpent debattmøte om bebyggelse på Ravnkollen og Romsås (Frode, Hans Petter) 
 Flere møter i ”Beboeraksjonen…” (Hans Petter) 
 
Oslo og Omland Friluftsråd: 
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 15. januar: OOF medlemsmøte  
 14. mars: Arbeidsgruppemøte sykling i Marka 
 9. april: Arbeidsgruppemøte sykling i Marka 
 14. mai: Arbeidsgruppemøte sykling i Marka 
 3. juni: Arbeidsgruppemøte sykling i Marka med befaring i Østmarka fra Skullerudstua 
 23. september: Arbeidsgruppemøte sykling i Marka 
 7. november: Arbeidsgruppemøte sykling i Marka 
 
Oslo kommune, Bymiljøetaten:  
 16. april: Deltakelse på Bymiljøetatens kontaktmøte med Markaorganisasjonene  
 28. oktober: Deltakelse på Bymiljøetatens kontaktmøte med Markaorganisasjonene, med befaringer i 

Østmarka 
 
Andre møter og befaringer:  
 8. februar: Møte med Varingen om mulig trafostasjon på Skytta ifm. Statnetts planer om ny 

sentralnettløsning (Frode) 
 14. februar: Møte i bydel Grorud FSU/ISU om prioritering av tiltak. 
 30. april: Møte med NOA om Grefsenkleiva og OL2022 – Landskapsvern  
 24. mai: Deltakelse på medvirkningsarrangement i forbindelse med Oslo kommunes utkast til 

Kommuneplan 2013 med perspektiv mot 2030.  
 29. mai: Deltakelse på dialogmøte med Frantzefoss bruk.  
 5. juni, 13. september: Møte om landskapsvern  
 14. september: Eventyrskogregistrering/kurstur i Lillomarka fra Ammerud til Svartkulp med 
 24. oktober: Deltakelse på Grorud Vels åpne møte om utlegging av sand ved Steinbruvann (Unni, Frode) 
 1.november: Befaring rundt Steinbruvann med Grorud Vel-representant  
 13. november: Medlemsmøte i Lillomarkas Venner. 
 

 


