
SAGSTUA

Storstua er på hele 17 m2, og rundt det flotte 
langbordet er det god plass til 12 – 16 personer.    
Det finnes 2 ekstra bord og mange stoler –            
 og et tilstøtende rom med plass til 6-8 personer.  

Stua her elektrisk oppvarming, men ønsker du 
koselig ovnsvarme kan du også få det i peisovnen. 
Det er ikke alltid ved i vedkassen så det kan være 

lurt å ta med noen vedskier.

Sagstua ligger vakkert til i skogbrynet ovenfor Sagdammen og 
turveien fra Skullerudkrysset til Skullerudstua.

Stua eies av Oslo Kommune, men drives av   Miljøprosjekt Ljanselva. 

De største brukerne er barnehagene, men stua leies også ut til barnebursdager og møter på dag- og kveldstid.       

Leieprisen er kr. 300.

Inne er det plass til 20-30 personer. Ute finnes det benker, grill og  bålplass.

Kontaktperson ved utleie er Leif Bertnes;  epost: l-bertn@online.no   tlf-m: 909 22 194

mailto:l-bertn@online.no


Sagstuas historie

Kjøkkenet er  velutstyrt  med komfyr, 
kjøleskap  og  dekketøy til 20 personer.  Stort 

vaffeljern finnes også.

Det er ikke innlagt vann i 
stua vår, men du slipper 
likevel å bære vann.  Det 
finnes nemlig i kanner. 

Vær litt varsom med hva 
du slipper ut av oppvask-
kummen.  Tenk på 
miljøet.

Utedo i skjulet.

Stor P-plass.

Hele området,  som i dag omfatter Skullerud-krysset, Sagdammen, Sagstua og beite-området nedenfor,  
var i gamle dager et betydelig sagbruk, og ble kalt Sagløkka.

Dammen var både større og høyere enn slik den fremstår i dag.

Sagstua slik vi ser og opplever den i dag, ble bygget for 120 år siden av Halvor Olsen Sagløkken. 

Bildet, som er etter et maleri av G.Henriksen, viser hvordan bebyggelsen var på Sagløkka den gangen for  
120 år siden. Halvor og familien hans var driftige små-brukere som i tillegg til sag og mølledrift også  
hadde et verksted hvor det ble laget vevstoler for salg. 


