
                                   tilsluttet 
postadresse: Kneika 5 A, 1167 Oslo 
e: ljanselva@osloelveforum.no     org.nr. 997 867 815        www.osloelveforum.no  org.nr. 983 350 313  
V i  oppfa t ter  vår  v i rksomhet  som en for lenget  ”b lå -grønn arm” for  byde lene Nordstrand,  Østens jø  og Søndre Nordstrand.  
                                    

                  

Referat fra møtet på Sagstua 21. januar 2014  
 
Tilstede:  Trine Johnsen, Leif Bertnes, Arne Lunde, Sverre Samuelsen, Ida E.Hvoslef, 

Lars-Evan Petterson, Arne Andersen, Asle Andresen, Åse Julsvik, Rune Bille Rørvik  
 
Sak  Ansvar 

01-1/2014 Referat fra møtet 10. des. 2013.  Godkjent alle 
02-1/2014 Sagstua  

• ute: vinterstille 
• inne: kjøpe kasse m/div. forbruksutstyr.  
           Vaskeliste laget 
• Ønske: info om utlånsmulighetene. Åse kan levere til noen barnehaver. 

 
Leif 
Åse 
Leif 
 

03-1/2014 Arrangementer/elvevandringer  
26. jan. : Ake- og hestedag på Sagstua kl 12-15. Plakater. Nordstrands Blad – OK 
10. mai: Langs Ljanselva fra Hauketo kl. 13 for Nordstrand Vel planlegges. 

 
 
Sverre 

04-1/2014 Prosjekter /Arbeidsområder 
Stier/Veier  – nå vinterstille 
• Hageavfall /tursti – prosjektet langs Prinsdalsbekken er igangsatt. Kontakt med 

Liv Jorunn Eriksen.  Anders Lileng utfører. 
• Turstier  Munkerudsaga (ryddes/merkes) 
• Leirskallen  (gangplanker festes) 
• trapp Urskogen (ØX) 
Elver/bekker/vann 
• Nye Lusetjern  - tilbudsforespørselen for prosjektering av Lusetjern er blitt 

utsatt  - utsendes av VAV i jan/feb. Tharan Fergus følger opp. 
• Vegetasjonsfjerning ved Sagdammen – svar fra Bård Bredesen følges opp 
• ”Stille område” med benk i Liadalen – søkt Bydel Nordstrand om 

frivillighetsmidler - kr. 25.000 er mottatt med TAKK! 
Kurs/opplæring 
• Voksenopplæringen – rapport utdelt. I 2014 to forelesninger inne + 120-140 

elever ute på tur – søkt om midler til nistepakker med mer – kr. 20.000. 
• Skoleopplæring – søknad sendt BYM om midler ifm. elveadopsjon og rydding. 

Gjelder 19 skoler ved Ljanselva. 
Fisk – søknad til Miljødir. til forprosjekt til fisketrapp ved Hauketo – kr. 50.000 

 
 
Ida 
Leif 
Sverre 
Leif 
Arne 
 
Ida 
Ida 
Leif 
 
Leif 
 
Trine 
 
Trine/OE 

05-1/2014 Byggesaker mv  
• Skullerud sportsanlegg – ønsker heve gressletten og gruse løypene. 

Kantvegetasjon mot Ljanselva må sikres. 
• Åsland riggomåde – Våre bemerkninger gjennomgått – sendes P&B før frist 

2.2. Vi påpeker mangler vedr. avrenning av massedeponi nord for Holstad 
gård. 

 
Ida 
 
Arne/Ida 

06-1/2014 Brev/info/møter 
• Møter med bydel Nordstrand, Søndre Nordstrand, Østensjø – akt. datoer? 
• brev til kommunen i nov. – dammer + turveier - forvente svar? – taes opp i 

ovennevnte møter. 
• Møte med Oslofjordens Friluftsråd vedr. Digital side / undervisning – inngår i 

”Levende vassdrag” under OE. 

 
Trine 
 
 
Trine 

07-1/2014 Infoskilt, kart ol. – en del i bestilling. De fleste skilt ”fornyes” til våren. 
• Rustadsaga – kontakt med Bjørn Samuelsen taes til våren 
• Noen som har bilder, kart som bør trykkes (til Sagstua, nettet)? 

Sverre /Leif 
 
alle 

08-1/2014 Skoler/barnehaver 
• Lambertseter vgs – samarbeidsprosjekt – De ønsker undervisningsprosjekt 

denne våren vedr. bærekraftig vannbehandling i by med mer. Sannsynligvis vil 
Skullerud sedimentasjons- og renseanlegg bli et eksempel. Ida F Tønnessen, 
Bo Wingård, Tharan Fergus med flere vil bli involvert. 

 
Ida 



09-1/2014 Elverusken / dugnad 
Det må gjennomføres oppfølging av skoler, vel og borettslag til våren.  
Før Ruskenaksjon : Forslag til opplegg m. skolebesøk utarbeides.   
- lage en kort presentasjon som ”alle” kan bruke 

 
 
Leif /Trine 
Rune 

10-1/2014 Økonomi – årsoversikt gjennomgått – overskudd kr. 16.676 Leif 
11-1/2014 Annet aktuelt fra Fremtidsvisjoner ?  alle 

12-1/2014 Eventuelt : 
• Årsberetning gjennomgåes av alle (frist 27.1.)  
•  Årsmøte fastsatt til tirsdag 11. mars: Årsberetning – valg (du fortsetter vel!?)  

 
alle 
alle 

13-1/2014 Til oppfølgning 
• Åsland rigg- og anleggsområde for Follobanen (se sak 05-1/2014). 
• Laboratorium for Ferskvannsøkologi og Innlandsfiske (LFI) – til våren 
• Anders Lileng og hans utbygging på Hauketo ved elva 
• Fond mot forurensing – Sa-Fo-Va – VAV har tatt den videre 
• Stenbråten (info til innbyggerne etter innflytting) 
• Sagstua leiekontrakt:  (Torbjørn Fuglestad – kontaktes før sommeren) 
• Kontakt med skoler og bydeler 

 
Ida E./Arne 
Ida E. 
Leif 
Trine 
 
Leif 
Trine 

 
Neste møte – kombinert med Årsmøte – tirsdag 11. mars kl.16:45 på Sagstua 
 
2014-01-27  Sverre  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
                                   tilsluttet 

postadresse: Kneika 5 A, 1167 Oslo 
e: ljanselva@osloelveforum.no     org.nr. 997 867 815        www.osloelveforum.no  org.nr. 983 350 313  
V i  oppfa t ter  vår  v i rksomhet  som en for lenget  ”b lå -grønn arm” for  byde lene Nordstrand,  Østens jø  og Søndre Nordstrand.  
                                    

                  
 
 
Referat fra årsmøtet på Sagstua 11. mars 2014   
 
Tilstede:   Trine Johnsen, Leif Bertnes, Arne Lunde, Sverre Samuelsen, Ida E.Hvoslef,  

Lars-Evan Petterson, Arne Andersen, Rune Bille Rørvik  
Forfall:  Asle Andresen, Åse Julsvik 
Gjest:  Helge Viken (Grønliåsens venner/Prinsdal Vel) 
 
Sak  Ansvar 
Å1-2014 Konstituering 

• innkallelsen godkjent 
• ordstyrer: Sverre Samuelsen 
• referent: Sverre Samuelsen 
• underskriver: Leif Bertnes 

 

Å2-2014 Årsmelding 2013 
var utsendt i god tid, tilbakemeldinger er tatt med, og den ble godkjent.  
Legges ut på osloelveforum.no ➔ Ljanselva ➔ referater. 
Sendes Brønnøysund, aktuelle kommunale etater og bydeler, Oslo Elveforum  

 
 
Sverre 
Trine 

Å3-2014 Regnskap 2013 
ble kommentert og forklart – godkjent ved akklamasjon. 
• Overskudd kr: 16.676 
• Til disp (egenkapital): kr. 72.332 
• Revidert av: Marit Oppdal (revisjonsrapport fremlagt) 

Leif 

Å4-2014 Vedtekter: 
Forslag til korrigerte vedtekter har vært ute på høring. 
Benkeforslag: Styret består av valgt leder, sekretær og kasserer. + inntil 10 
deltagere. Godkjent! 
Vedtektene finnes på osloelveforum.no ➔ Ljanselva ➔ Om oss 

 
 
 
 
Sverre 

Å5-2014 Valgt ved akklamasjon: 
• leder: Trine Johnsen 
• kasserer: Leif Bertnes 
• sekretær: Sverre Samuelsen 

 

 
 
 
Nordstrand, 2014-03-13: 
 
 
 
 
                    …………………………………       ………………………………… 
                                       Leif Bertnes                              Sverre Samuelsen 
 
 
 



 
 
                                   tilsluttet 

postadresse: Kneika 5 A, 1167 Oslo 
e: ljanselva@osloelveforum.no     org.nr. 997 867 815        www.osloelveforum.no  org.nr. 983 350 313  
V i  oppfa t ter  vår  v i rksomhet  som en for lenget  ”b lå -grønn arm” for  byde lene Nordstrand,  Østens jø  og Søndre Nordstrand.  
                                    

                  

Referat fra møtet på Sagstua 11. mars 2014  

 
Tilstede:  Trine Johnsen, Leif Bertnes, Arne Lunde, Sverre Samuelsen, Ida E.Hvoslef, 

Lars-Evan Petterson, Rune Bille Rørvik, Arne Andersen, Asle Andresen, Åse Julsvik  
Gjest:   Helge Viken fra Grønliåsens Venner og Prinsdal Vel  
 
 
Sak  Ansvar 

01-2/2014 Referat fra møtet 21. jan. 2014.  Godkjent alle 
02-2/2014 Sagstua  

• ute: alt ok 
• inne: skikkelig rengjøring foretatt 

 
Leif 
Åse 

03-2/2014 Arrangementer/elvevandringer  
10. mai: Langs Ljanselva fra Hauketo kl. 13 til Sagstua - for Nordstrand Vel. 
25. mai: Langs Ljanselva fra Ljabru kl. 13 til Fiskevollen - for bydelsdagene 

 
Sverre 
Sverre 

04-2/2014 Prosjekter /Arbeidsområder 
Stier/Veier   
• Hageavfall /tursti – prosjektet langs Prinsdalsbekken er igangsatt. H Viken 

kontakter Liv Jorunn Eriksen og avklarer hvem/hva/hvor.  
• Turstier  Munkerudsaga (ryddes/merkes – helst før 10.5.) 
• Leirskallen  (gangplanker må festes – omfattende arbeid – hvem kan hjelpe?) 
• trapp syd i Urskogen – skal fikses av ØX..  
• bro nord i Urskogen er fikset av ØX (trevelt). TAKK! 
• Turveistrekninger vi ønsker tatt med i OEs plan kartlegges. 
Elver/bekker/vann 
• Nye Lusetjern  - tilbudsforespørselen for prosjektering av Lusetjern er blitt 

utsatt  - utsendes av VAV i jan/feb. Tharan Fergus følger opp. Intet nytt. 
• Vegetasjonsfjerning ved Sagdammen – svar fra Bård Bredesen følges opp 
• ”Stille område” med benk i Liadalen – vi ser på mulighetene 
Kurs/opplæring 
• Voksenopplæringen – møte med Skullerud voksenopplæring denne uken. 
• Skoleopplæring – søknad sendt BYM om midler ifm. elveadopsjon og rydding. 
Fisk – søknad til Miljødir. til forprosjekt til fisketrapp ved Hauketo – kr. 50.000 – 
         behandles av BYM 

 
 
Ida 
 
Sverre 
Leif 
Arne 
 
Ida 
 
Ida 
 
Leif 
Leif 
 
Trine 
Trine/OE 

05-2/2014 Byggesaker mv 
• Gjersrud/Stensrud – bygging for tett mot bekken, som mellom felt S1 og S2? 
• ”Vær varsom”-plakat? 
• Sørli forsøksgård – OK sett med våre øyne 
• Munkerudkleiva 7C – ser ut til å ta hensyn til elven  

 
Ida 
 
 
Trine 

06-2/2014 Brev/info/møter 
• Møter med bydel Nordstrand, Søndre Nordstrand, Østensjø – akt. datoer? 

 
Trine 

07-2/2014 Infoskilt, kart ol. –  
• Rustadsaga – kontakt med Bjørn Samuelsen taes til våren 
• vi tar en runde med fornyelser utover våren 

Sverre /Leif 
 
 

08-2/2014 Skoler/barnehaver  
09-2/2014 Elverusken / dugnad 

Det må gjennomføres oppfølging av skoler, vel og borettslag til våren.  
Før Ruskenaksjon : Forslag til opplegg m. skolebesøk utarbeides.   
- lage en kort presentasjon som ”alle” kan bruke – frist ut mars! 

 
 
Leif /Trine 
Rune 

10-2/2014 Økonomi  
• Vi betaler Østensjøvannets Venner kr. 400 (medlemskap) 

 
Leif 



11-2/2014 Annet aktuelt fra Fremtidsvisjoner     
12-2/2014 Eventuelt:  

Varslet om stort oljeutslipp i Ljanselva ved Hauketo 11.3. Senere på dagen ble det 
sagt at det kun var små mengder – men lense er utplassert. Ida tar vannprøve,  
Trine følger opp med VAV. 
Stor takk til ”vasleren”: Anniken Skiebe Heiland i Furumoen 18 

 
 
Ida 
Trine 
 

13-2/2014 Til oppfølgning 
• Åsland rigg- og anleggsområde for Follobanen (se sak 05-1/2014). 
• Laboratorium for Ferskvannsøkologi og Innlandsfiske (LFI) – sendt mail om 

forelesning 7.4. eller 6.5. 
• Anders Lileng og hans utbygging på Hauketo ved elva 
• Fond mot forurensing – Sa-Fo-Va – VAV har tatt den videre 
• Stenbråten (info til innbyggerne etter innflytting) 
• Sagstua leiekontrakt:  (Torbjørn Fuglestad – kontaktes før sommeren) 
• Kontakt med skoler og bydeler 

 
Ida E./Arne 
Ida E. 
 
Leif 
Trine 
 
Leif 
Trine 

 
Neste møte: tirsdag 13. mai 2014 kl. 16:45 på Sagstua 
 
2014-03-11 Sverre  



tilsluttet 
 

Referat fra møtet på Sagstua 13. mai 2014  
 
Tilstede:  Trine Johnsen, Leif Bertnes, Arne Lunde, Sverre Samuelsen, Ida E.Hvoslef, Sigmar Schulien, 

Lars-Evan Petterson, Rune Bille Rørvik, Arne Andersen, Asle Andresen, Åse Julsvik  
Gjest:   Helge Viken (Prinsdalsbekken) 
 
Sak  Ansvar 
01-3/2014 Referat fra møtet 11. mars. 2014.  Godkjent alle 

02-3/2014 Sagstua  
• ute: OK. Noen hadde slått seg til ved stua et par dager – bortvist av politiet.  

Hestene kommer når gresset er langt nok. 
• inne: Fjernet flekker fra gulvet, ryddet og vasket 

 
Leif 
 
Åse 

03-3/2014 Arrangementer/elvevandringer  
10. mai: Langs Ljanselva fra Hauketo kl. 13 til Sagstua – 13 delt. 
25. mai: Langs Ljanselva fra Ljabru kl. 13 til Fiskevollen - for bydelsdagene 
6. juni: VAV ønsker guidet tur fra Fiskevollen til Rustadsaga 

 
Sverre 
Sverre 
Sverre 

04-3/2014 Prosjekter /Arbeidsområder 
Stier/Veier   
• Hageavfall /tursti – prosjektet langs Prinsdalsbekken er igangsatt. Kontakter: 

Helge Viken / Liv Jorunn Eriksen. Møte i Prinsdals Vel 20. mai.  
• Leirskallen  (ØX har ryddet, gangplanker må festes) 
• Turveistrekninger vi ønsker tatt med i OEs plan er formidlet til Info Oslo 2030. 
Elver/bekker/vann 
• Nye Lusetjern – intet nytt. 
• Vegetasjonsfjerning ved Sagdammen – utført 
• ”Stille område” med benk i Liadalen – A Lileng er i gang + egne krefter 
Kurs/opplæring 
• Voksenopplæringen – Skullerud – ”kurs” 20.6. og 11.9. Støtte fra BYM. 
• Skoleopplæring – søknad sendt BYM om midler ifm. elveadopsjon og rydding. 
Fisk – søknad til Miljødir. til forprosjekt til fisketrapp ved Hauketo – kr. 50.000 – 
         avvist av BYM. Vi har tatt initiativ til møte med EGE 

 
 
Ida 
Trine 
Sverre 
Arne 
 
Ida 
 
Leif/Sverre 
 
Leif 
Trine/OE 
Trine 

05-3/2014 Byggesaker mv 
• Gjersrud/Stensrud – byggestart er så langt frem i tid at pkt utgår inntil videre. 
• ”Vær varsom”-plakat bør være med ifm byggesøknader. 

 
Ida 

06-3/2014 Brev/info/møter 
• Møte med bydel Søndre Nordstrand og Østensjø på planen 

 
Trine 

07-3/2014 Infoskilt, kart ol. –  
• Rustadsaga – vi får en skilt-side når ny tavle settes opp 
• det meste fornyet – noen nye skilt skal på plass utover sommeren. 

 
Leif 
Sverre /Leif 

08-3/2014 Skoler/barnehaver   
5 skoler kontaktet – ofte vanskelig å finne rette person 
Mange barnehaver har fått info om Sagstua 

 
Leif 
Åse/Leif 

09-3/2014 Elverusken / dugnad 
Det må gjennomføres oppfølging av skoler, vel og borettslag.  
Før Ruskenaksjon : Forslag til opplegg m. skolebesøk utarbeides.   
En kort presentasjon som ”alle” kan bruke  =  OK! 

 
 
Leif /Trine 
Rune 

10-3/2014 Økonomi  
• god (vi har fått støtte til flere tiltak og holder oss godt innen budsjettene) 

 
Leif 

11-3/2014 Annet aktuelt fra Fremtidsvisjoner     

12-3/2014 Eventuelt:  
Postdammen – hva skjer? – få frosker? forurensing? Taes opp med/i OE. 

 
Trine 

13-3/2014 Til oppfølgning 
• Åsland rigg- og anleggsområde for Follobanen - startet i mai 
• Anders Lileng og hans utbygging på Hauketo ved elva følges 
• Stenbråten (info til innbyggerne etter innflytting) 
• Sagstua leiekontrakt:  kontakt tatt – positive signaler fra Olav Ringdal 

 
Ida E./Arne 
 
Leif 
Leif 

2014-05-13 Sverre                         Neste møte 16. sept. kl 16:45 



                                   tilsluttet 

Referat fra møtet på Sagstua 16. sept 2014  
 
Tilstede:  Trine Johnsen, Leif Bertnes, Arne Lunde, Sverre Samuelsen, Ida E.Hvoslef, Sigmar Schulien, 

Lars-Evan Petterson, Rune Bille Rørvik, Arne Andersen, Asle Andresen, Åse Julsvik  
 
Sak  Ansvar 

01-4/2014 Referat fra møtet 13. mai 2014.  Godkjent alle 

02-4/2014 Sagstua  
• ute: gress og busker ryddet. Infoplakat ved inngangen. 
• inne: strøm  sjekket – OK 
• Sagstua leiekontrakt:  OK for 5 år!  Kontaktinfo: 

 
Leif/Arne 
Sverre 
Leif 

03-4/2014 Arrangementer/elvevandringer  
25. mai: Langs Ljanselva fra Ljabru kl. 13 til Fiskevollen - for bydelsdagene: 25 
6. juni: VAV;  guidet tur fra Fiskevollen til Rustadsaga: 13 
4.+5. nov: DNT-turer – vaffelsteking i Mortensrud kirke 
??: arr. ifm. innvielse av benk ”stille område” ? 

 
Sverre 
Sverre 
Trine 
 

04-4/2014 Prosjekter /Arbeidsområder 
Stier/Veier   
• Hageavfall /tursti – prosjektet langs Prinsdalsbekken er igangsatt. Lite 

ressurser. Tillatelser til tiltak? Anders Lileng kontaktes 
• Leirskallen  (gangplanker – stolper slått ned – festes med kjetting) 
Elver/bekker/vann 
• Nye Lusetjern – foreløpig stille 
• ”Stille område” med benk i Liadalen – A Lileng er i gang + benk  klar. 
Kurs/opplæring 
• Voksenopplæringen – Skullerud – ”kurs” 20.6. ca 70 og 11.9.  over 100 delt.  
• Skoleopplæring – søknad sendt BYM om midler ifm. elveadopsjon og rydding. 
Fisk – søknad til Miljødir. til forprosjekt til fisketrapp ved Hauketo – kr. 50.000 – 
         avvist av BYM. Vi har tatt initiativ til møte med EGE.  
         Møte 16.9.: Samarbeidsprosjekt igang. EGE gir kr 200.000 / konto i ML 

 
 
Ida 
Leif 
A/L/S 
 
Ida 
A/L/S 
 
Leif 
Trine/OE 
Trine 
 
Leif 

05-4/2014 Byggesaker mv 
• Nordstrandveien 127: Kommunen tapte i kjøp – bilverksted vant. 
• P-plassen Sagstua: kreftforeningen vil selge tomten – ML samler ”krefter” for 

kommunalt kjøp. ”Stikkord”: Miljødir, v/ T Qvam. Folkehelsen, Bydelene, 
BYM, EBY, be Kreftforeninen avvente, folkemøte? Samle interessekrefter. 

 
 
Trine/Leif 

06-4/2014 Brev/info/møter 
• Møte med bydel Søndre Nordstrand og Østensjø på planen 

 
Trine 

07-4/2014 Infoskilt, kart ol. –  
• Rustadsaga – vi får en skilt-side når ny tavle settes opp 
• Nytt opplag trykket. Det meste fornyet – noe utskiftning og nytt efter hvert 

 
Leif 
A/L/S 

08-4/2014 Skoler/barnehaver   
5 skoler kontaktet – ofte vanskelig å finne rette person - fortsettes 

 
Leif 

09-4/2014 Elverusken / dugnad 
Det må gjennomføres oppfølging av skoler, vel og borettslag.  
Før Ruskenaksjon : Forslag til opplegg m. skolebesøk utarbeides.   
En kort PP-presentasjon som ”alle” kan bruke  =  OK!     (oppdatert / Sverre) 

 
 
Leif /Trine 
Rune 

10-4/2014 Økonomi  
• Gjennomgått – p.t. ”mye” penger på prosjektkonti. 

 
Leif 

11-4/2014 Annet aktuelt fra Fremtidsvisjoner   (løpende)  
12-4/2014 Eventuelt:  

Postdammen – BYM foreslår grøntstruktur/bevaring – vi støtter. 
 
Ida 

13-4/2014 Til oppfølgning 
• Åsland rigg- og anleggsområde for Follobanen - startet i mai. 2 tunneller 

ferdig om 1 år. Finstoff må ikke ut i elven. Sikkerheten ser ut til å ivaretas. 
• Anders Lileng og hans utbygging på Hauketo ved elva følges 
• Stenbråten (info til innbyggerne etter innflytting – forslag lages. 

 
Ida E./Arne 
 
Leif 
Sverre 

2014-09-19 Sverre    Neste møte: 11. nov.  kl. 16 hos Norsk Friluftsliv, Nedre Slottsg. 25. 



                                   tilsluttet 
postadresse: Kneika 5 A, 1167 Oslo 
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Notat fra møtet på Sagstua 3. november 2014  
 
Saker:  Parkeringsplassen gnr 168, bnr 28 + Nordstrandveien 127 gnr 159, bnr 8 
 
Tilstede:  Bymiljøetaten (BYM) – Synne Marie Vestmoen (utredningsavd.) 

Eiendom og byfornyelsesetaten (EBY) – Pål Ø Toft Larsson (jurist, kjøp og salg) 
Kreftforeningen (KF) – Vibeke Five (juridisk avd.) 
+ Kjetil Borgersrud (eiendomsmegler i EIE) 
Miljøprosjekt Ljanselva (MiLja) - Trine Johnsen, Leif Bertnes, Arne Lunde, Sverre 
Samuelsen, Ida E.Hvoslef, 

 
 

• Kort info ved Trine Johnsen (MiLja) 
• Parkeringsplassen  

• KF har arvet tomten. Arv gjøres om til penger til forskning. Noe er ikke 
omsettelig til enhver tid. I 2009 fikk kommunen tilbud om å kjøpe tomten – 
bød kr. 0. Tomten har vært utleid til tider. Nå er det kjøpeinteresse. KF selger 
den som den er – de driver ikke med utvikling. 

• MiLja: Reguleringsplan fra 2003 – utfartsparkering 120 pl. 
I 2009 skulle det ryddes i masser efter anlegg, MiLja foreslo planering og dette 
ble godkjent av KF. 

• BYM: kommunen er interessert i tomten – det vil trolig være vanskelig å få 
den omregulert. 

• EBY: kjøper på oppdrag fra etater. De antar prisen blir lav pga. reguleringen - 
0 til 5 kr. pr. kvm. 

• MiLja: P-plassen er nevnt som mulig p-plass for flerbrukshallen 
• KF: vet ikke når prospekt kan komme ut. Interesserte vil bli varslet når det blir 

klart. 
 

• Nordstrandveien 127 
• regulert til grøntområde – verneområde nær elven (20 m). Har nå dispensasjon 

på  igangværende bruk. PBE antyder at det ikke vil bli gitt dispensasjoner i 
fremtiden. 

• BYM: kan den brukes til P-plass for hallen? Det er kun krav til P-plasser for 
tilskuere (ikke brukere). 

• EBY: gav (beste?) bud med forbehold om kommunalt vedtak – budet ble 
avslått pga. forbeholdet. 

• BYM + EBY + MiLja tok en befaring i området. 
 
 
2014-11-03  Sverre S  
 
 
 
 
 



 
 
                                   tilsluttet 

 
 
 
Referat fra møtet på Sagstua 2. des 2014  
 
Tilstede   Trine Johnsen, Leif Bertnes, Arne Lunde, Sverre Samuelsen, Ida E.Hvoslef, Sigmar Schulien, 

Lars-Evan Petterson, Rune Bille Rørvik, Arne Andersen, Asle Andresen, Åse Julsvik  
Gjester:  5 medhjelpere til grøt før møtet – bla. Hjalmar Eide (HE) 
 
 
Sak  Ansvar 
01-5/2014 Referat fra møtet 16. sept 2014.  Godkjent alle 

02-5/2014 Sagstua   
• ute: Nytt ”leketre” ønskes. 
• inne: Vask til våren. Muselort på loftet. Kjøpe 20 krus (Ida) + 20 teskjeer + 

tresleiv 

 
Leif 
Åse 

03-5/2014 Arrangementer/elvevandringer  
4.+5. nov: DNT-turer – vaffelsteking i Mortensrud kirke  nær 70 hver dag 
16. okt: arr. ifm. innvielse av benk ”stille område” med Bydel Nordstrand 10-12 p. 
8. feb.  Vinterdag kl 12-15.   (Flyttet fra 1. feb.) 

 
 
 
Trine 

04-5/2014 Prosjekter /Arbeidsområder 
Stier/Veier   
• Hageavfall /tursti – prosjektet langs Prinsdalsbekken er igangsatt. Lite 

ressurser. Tillatelser til tiltak?  Sti ryddes i 2015. 
• Leirskallen  (gangplanker – stolper slått ned – festet med kjetting) ØX bistår. 
• Urskogen. Befaring foretatt. Bydelen med NAV-hjelp? Kontakt til våren. 
Elver/bekker/vann 
• Nye Lusetjern – møte med VAV. Tilbudsmateriale sendes ut. Anleggsstart 

20.8.15. Pris 1 mill. 
• ”Stille område” med benk i Liadalen er ferdig. 
Kurs/opplæring 
• Voksenopplæring i 2015? Vurderes! 
Fisk  
• Fisketrapp: HE har laget skisser – VAV ser på disse. Søke Sparebankstiftelsen 

om midler?. Grunnlagsmateriale trenges. Driftes av andre? (OFA/NJJF) 

 
 
Ida 
Leif 
A/L/S 
A/L/S 
 
 
Ida 
A/L/S 
 
Leif 
 
Trine 

05-5/2014 Byggesaker mv 
• Nordstrandveien 127: Vi følger opp at tomten kun benyttes til opplag. 
• P-plassen Sagstua: kreftforeningen (KF) vil selge tomten –  møte med KF, 

EBY og BYM 3.11. –  se eget ref. 

 
Arne L 
Trine 

06-5/2014 Brev/info/møter 
• Møte med bydel Søndre Nordstrand 28.1.15. Kontakte Østensjø (nevne P-pl). 
• 11.11. – møtet med Norsk Friluftsliv – info om hverandre og fellesinteresser. 

 
Trine 
Trine 

07-5/2014 Infoskilt, kart ol. –  
• Rustadsaga – vi får en skilt-side når ny tavle settes opp  
• noen skilt gjenstår.  QR-koder legges på efter hvert - invitere med skolene? 
• Bunndyrrapporten til AA inn på hjemmesidene. 

 
Leif 
A/L/S 
Sverre 

08-5/2014 Skoler/barnehaver   
Invitere Bjørnholt og Bjørndal på tur langs elven? 

 
Trine 

09-5/2014 Elverusken / dugnad 
Det må gjennomføres oppfølging av skoler, vel og borettslag.  
Før Ruskenaksjon : Forslag til opplegg m. skolebesøk utarbeides.   

 
 
Leif /Trine 

10-5/2014 Økonomi  
• God.  Vi har ”mye” igjen på prosjekter. 
• Ida får godgjort togbilletter til møter i Oslo 
• Rotary støtter oss med alarm også i 2015. 

Leif 



11-5/2014 Annet aktuelt fra Oppgaver/Ønsker   (løpende) 
Kruttmøllen – området ryddes , ”repareres” og skiltes. Visualisere renne og mølle? 
Ljansviadukten – ryddes i vegetasjon for å få sett festene 

alle 

12-5/2014 Eventuelt:  
• søke om støtte til prosjekter? – p.t. ingen utover fisketrappen 
• EGE-fond: er til ”Finansiering av Faunapassasje i Ljanselva/Hauketo” 
• Trafikkplan Østensjø: forlenget Ytre Ringvei ved Sagstua?  

- Markagrensen bør ”stoppe” denne. 
• Liadalen:  veien trenger vedlikehold. Skjøtselsplan for dalen/elven ønskes. 

Kruttmøllen og Ljansviadukten ”frem i lyset”.   
- Kommunen (BYM: K Lønborg Jensen + rodeleder) kontaktes for møte  

 
 
 
 
 
 
 
Trine 

13-5/2014 Til oppfølgning 
• Åsland rigg- og anleggsområde for Follobanen. Amfibiedam etableres. 
• Anders Lileng og hans utbygging på Hauketo ved elva følges 
• Stenbråten - info til innbyggerne etter innflytting – distribueres til våren 

 
Ida E./Arne 
Leif 
Sverre 

 
Neste møte avtales efter kontakt med BYM for mulig felles møte om Liadalen. 
 
2014-12-08 Sverre  
 


