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Mulighet for skiløype - Adkomstveien til drikkevannsbassenget i 
Årvollåsen 
Beklager sent svar, men med nytt saksbehandlingsverktøy har responstiden gjort noen byks i 
kalenderen. 
 
VAV må følge opp spørsmålet om å velge en annen kjørerute. Vi i «skogen» skal se på 
mulighet for å eventuelt sette sporsetteren på brøytekanten slik at skiene kan være på 
til der løypa starter. Nå har vi tatt ned mye trær langs løypa, så da håper vi også 
snøforholdene blir bedre. 
 
Med vennlig hilsen 
 

Knut Johansson  

seksjonssjef  

 

 
 

 

 

 

Lillomarkas Venner 
Håvard Pedersen 
v/Gro Evensen Ravnkollbakken 55 
0971 OSLO 

 

 
 

Deres ref.: Vår ref. (saksnr.): Saksbeh.: Dato:  
 22/9119 - 232 Knut Johansson 13.07.2022 

Kopi til: 
Bjørn Petter Morstad 

   

Jan Magnar Gran 
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Lillomarkas Venner v/Gro Evensen Ravnkollbakken 55 0971 OSLO 
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Til Vann og Avløpsetaten og BymiljøetatenKopi: Lillomarkas Venner 
 
Hei! 
 
Saken gjelder turveien / lysløype som går fra Anna Rogstads vei ved Tonsenhagen 
skole og som passerer en av inngangsportene til drikkevannsbassenget i 
Årvollåsen. Grunnet tilsyn og vedlikehold av bassenget holdes denne veien brøytet 
om vinteren. Til Lillomarkas Venners årsmøte 31. mars i år var det kommet inn et 
forslag om foreningen kunne ta kontakt med VAV og BYM om å kunne opprettholde 
skiløype vinterstid på nevnte strekning. Første halvdel av denne veien går parallelt 
med blokkbebyggelsen på Tonsenhagen, og forslagsstillerstilte spørsmål om det er 
mulig for VAV å inngå en avtale med boligsameiet som  dekker blokkene i Anna 
Rogstads vei 41AB og 43AB om å få tillatelse til å bruke deres adkomstvei framfor 
turveien på denne delen. (Disse veiene møter hverandre der det er bom på 
turveien, og det er ikke plass for skiløype langsturveien fram hit når denne er 
brøytet.)Fra nevnte bom og inn til bassengporten var det tilsvarende spørsmål om 
Bymiljøetaten kunne rydde merplass for skiløype parallelt med veien. Årsmøtet ba 
Lillomarka Venners styre om å ta saken opp med VAV og BYM, og vi takker dere 
på forhånd for svar. 
 
Med vennlig hilsen 
Håvard Pedersen 
Styremedlem i Lillomarka Venner 
Tlf 916 60 026 
 

 


