ÅRSMØTE 2018 – LILLOMARKAS VENNER
Protokoll

Tid: torsdag 15. mars 20187 kl 18:30
Sted: Grorudveien 3
1. Godkjenning av årsmøteinnkalling og dagsorden
Frode O. Hansen ønsket velkommen og åpnet møtet. Det ble telt opp 34
tilstedeværende under årsmøtet, og ytterligere ca 10 personer kom etter årsmøtet for å
få med seg det etterfølgende foredraget. Innkalling og dagsorden ble godkjent.
2. Valg av møteleder og referent
Håvard Pedersen ble valgt til møteleder og Elin Langsholt til referent.
3. Årsberetning
Møteleder gjennomgikk styrets årsberetning. Følgende saker ble kommentert underveis:
•

•

•

•
•

•

Friluftsporter og status for aktivitetssonene - en orientering: Bymiljøetaten (BYM)
ønsker at Badedammen ved Steinbruvann i Lillomarka skal være en av Oslomarkas
friluftsporter. Stedet har trolig allerede de fasiliteter som kreves ved en friluftsport:
toalett, informasjonstavle og turveier. Bemerkning fra salen: enhver friluftsport bør
tilby stier/terrengløyper i tillegg til turveier.
Forslag til ny forskrift om skogbehandling og skogsdrift i Oslomarka:
Det ble opplyst fra salen at noen av de som driver jakt merker veien til postene ved
tagging av steiner og trær istedenfor å bruke merkebånd som kan fjernes etter at
jakta er slutt. Dette er en uting som bl.a. er observert i verna områder, og er brudd
på markaloven. Et annet brudd på markaloven er trolig opparbeiding av en ny vei
ved Dalbekk, med grus og duk, på privat initiativ.
Linderudkollen skiarena: Det ble poengtert fra styret at Lillomarkas Venner ikke
argumenterer mot skiarenaen, men mot feil i saksbehandlingen og at vedtatte
reguleringsplaner ikke er blitt fulgt. Dette har blant annet ført til at badeplassen i
Kapteinsputten ikke kan brukes, noe som er helt uakseptabelt. Et annet problem,
som dessverre er uteglemt i årsberetningen, er spredningen av svartelista arter
som en følge av at urene masser er brukt ved opparbeidingen av traseene. Styret
har klaget dette inn for BYM og forfølger saken neste vekstsesong.
Bjønndalen skianlegg – Nittedal: Skianlegget ligger ikke i marka, men tett inntil.
Sykling i sårbart terreng: Det ble understreket fra salen at det er viktig å få BYM på
banen for å få håndhevet at det ikke skal sykles opp nye stier i reservater.
Oppsynsmannen har tidligere tatt opp saken på høyere hold i BYM, men ikke fått
respons. Det ble oppfordret til samarbeid med Østmarkas Venner (ØV), som har et
større sykkelproblem å hanskes med. Lillomarkas Venner og ØV har, for øvrig, et
godt samarbeid.
Huken: Det ble spurt om Lillomarkas Venner går imot kafé i Huken. Lillomarkas
Venner har ikke uttalt seg negativt til kafé. I det siste planforslaget er det imidlertid
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•

•

•

•

•

foreslått et stort bygg med flere etasjer, der kafédrift kan være en av flere tiltenkte
funksjoner, og et så dominerende bygg går vi imot.
Det understrekes fra salen at det er svært viktig for forholdene for fisken i Alna at
partikler filtreres bort ved graving i Hukenområdet.
Naturområdet nord for Huken var tidligere en del av planområdet til Lillomarka
arena. Lillomarkas Venner har jobbet iherdig for at området skal bevares som
naturområde, og vi er derfor veldig fornøyd med at det nå er tatt med i
planområdet for Huken isteden, som LNF-område, dvs. at skogen skal bevares
urørt.
Det finnes en rest av en gammel gruvegang i Huken. Dette er et viktig kulturminne
og en geologisk godbit, og den ønskes bevart.
Kommunens undervisningstilbud i Lillomarka: Kommunen har en intensjon om å
videreføre denne oppgaven, men det går foreløpig litt tregt pga. langtidsfravær
blant oppsynspersonalet. Vikar er ikke på plass ennå. Det skal komme en
oppsynsstilling til, noe som kan få fart på videreføringen av undervisningstilbudet.
Utvidelse av Røverkollen naturreservat: Det ble etterlyst en presisering av
sørgrensen til det utvida reservatet. Den går omtrent 200 m sør for Romsås kirke. I
Bydelsutvalget ble det foreslått å gå inn for at reservatet skal omfatte hele
Ravnkollen ned til Romsåsveien. Det ble ikke flertall for det. Som et alternativt
jobber vi for at Ravnkollen vernes etter §11 i markaloven, som gjelder særskilt vern
av friluftsområder.
Hogstmeldinger, hogst ved Sandermosen i Maridalen landskapsvernområde: Slik
Lillomarkas Venner og Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) ser det, er det
ulovlig med denne typen flatehogst innenfor landskapsvernområdet, og vi har
derfor støttet Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) sin klage til
Miljødirektoratet på fylkesmannens godkjennelse av hogsten. Hogsten er nå
stoppet i påvente av klagebehandlingen (etter at mye av hogsten er gjennomført),
og vi venter på avgjørelsen i direktoratet.
Utviklingstomta i Rommiskogen: Det ble poengtert at utviklingstomta ligger
utenfor marka. Den er imidlertid en del av Bånkallia, et nasjonalt verneverdig
område, som Lillomarkas Venner lenge har jobba for å få inn i marka eller vernet på
annen måte.
Skjøtsel av kulturlandskapet Hestejordene: Hestejordene er tatt inn på
byantikvarens gule liste over prioriterte kulturminner. Men øvrige kulturminner i
marka, som det er registrert mange av de siste åra, har så langt unngått
byantikvarens oppmerksomhet. Dette er en utfordring.

Det ble fra salen tatt til orde for direkte aksjonsformer ved irreversible inngrep som det
ikke er tilstrekkelig grunnlag for, som hogst av verdifull skog eller etablering av ulovlige
sykkelstier i sårbart terreng. Lillomarkas Venner har ikke for vane å oppfordre til denne
typen aksjonsformer. I løpet av de siste åra kan vi vise til én slik aksjon, da vi var med og
stille oss i veien for hogstmaskiner som skulle hogge et verneverdig skogbestand på
Slattum, til tross for at kommunen hadde opphevet vedtaket om hogst pga. manglende
lovhjemmel. Årsmøtet oppfordrer medlemmene til å melde ifra dersom de vet om
situasjoner der direkte aksjoner er en aktuell aksjonsform.
Årsberetningen ble enstemmig vedtatt.
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4. Regnskap
Regnskapet er lagt ut på hjemmesidene og sendt rundt til medlemmene. Regnskapet ble
gjennomgått av Frode Hansen. Årsregnskapet viste et overskudd på kr 20 199. Ved
årsskiftet hadde LV en banksaldo/egenkapital på kr 248 792.
Regnskapet ble godkjent.
5. Innkomne forslag
Styret har ikke mottatt noen forslag til årsmøtet.
6. Fastsettelse av kontingent
Styret foreslo ingen endringer av kontingenten. Dette ble godkjent av årsmøtet.
7. Valg
Valgkomiteen v/Erik Grønvold la fram sin innstilling. Styrets leder gjennom mange år,
Frode Hansen frasier seg nå vervet, og valgkomiteen har ikke klart å finne en erstatter.
Årsmøtet gir styret fullmakt til å finne en løsning når det gjelder lederfunksjonen.
Etter enstemmig valg har nå Lillomarkas Venner følgende styremedlemmer og
tillitsvalgte:
Styremedlemmer (velges for 2 år):
Eva Hermstad
Elin Langsholt
Grete Marstein
Unni Pedersen
Heidi Trøen
Tore Faller
Frode O. Hansen
Ulrike Jüse
Håvard Pedersen

(på valg 2019)
(på valg 2019)
(på valg 2019)
(på valg 2019)
(på valg 2019)
(gjenvalg 2018)
(tidl. leder, gjenvalg som styremedlem 2018)
(ny 2018)
(ny 2018)

Varamedlemmer (velges for 1 år):
Gro Evensen
Eirik Holten
Rolv Norum
Bård Tveter

(tidligere styremedlem, gjenvalg som vara 2018)
(gjenvalg 2018)
(gjenvalg 2018)
(gjenvalg 2018)

Revisorer (velges for 1 år):
Revisor: Britt Lindhart
Vara revisor: Siv Moen

(gjenvalg 2018)
(gjenvalg 2018)

Valgkomité (velges for 1 år):
Erik Grønvold
Kirsten Berrum

(gjenvalg 2018)
(ny 2018)

Kveldens åpne program:
Brynjar Fredheim fra Eiendoms- og byfornyelsesetaten i Oslo kommune, som er prosjektleder
for Huken etterbruk og en representant fra konsulentselskapet Asplan Viak presenterte status
for arbeidet med å omregulere Huken fra steinbrudd til grøntområde.

referent: Elin Langsholt
Godkjent på styremøtet 10.04.2018
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