
 1

PRESSEMELDING 
fra årsmøte i  

Østmarkas Venner 2008 
onsdag 26. mars 2008 

 
 Steinar Saghaug gjenvalgt som leder av Østmarkas Venner for det 11. året.  

på foreningens årsmøte onsdag 26. mars 2008 på Skullerudstua. 
Årsmøtet var meget godt besøkt med 140 medlemmer til stede!  

 
 Etter enstemmige valg har styret i Østmarkas Venner følgende sammensetning:  
 Leder   Steinar Saghaug, Johan Castbergsvei 8, 0673 Oslo 
 Nestleder  Johan Ellingsen, Haugstein gård, 1911 Flateby 
 Styremedlemmer    Inger Tangen, Fjellvn 1c, 1470 Lørenskog  
    Cathrine Søberg, Østmarkvn.3, 0687 Oslo  
    Stian Dahl, Møllesvingen 14, 2006 Løvenstad -ny 
    Nina H. Skramstad, Ole Moes vei 30, 1165 Oslo 
    Øivind Pettersen, Bakkerudveien 4D, 1163 Oslo 
 Varamedlemmer Finn Jensen, Emil Korsmosvei 19, 0678 Oslo 
    Solveig Dalene, Ulvefaret 20, 2014 Blystadlia  
 

Leder skogutvalget Oddvar Rolstad, Glitrevn.6, 0686 Oslo 
 

 Sekretær  Monica Hoel, Ole Messeltsvei 110, 0676 Oslo  
 Regnskap  Kristin Ohnstad, Solbergvn. 26 A, 1406 Ski 
 Web-ansvarlig  Jan Saghaug, Myrlia 84, 1481 Hagan 
 Redaktør  Helga Gunnarsdottir, Stallerudveien  29, 0693 Oslo 
  

 ØV`s virksomhet er basert på frivillig og ulønnet innsats bortsett fra sekretær- og 
regnskapsfunksjonene. 

 
 Østmarkas Venner blir stadig en sterkere organisasjon og hadde ved årsskiftet 

2007/08 3.368 medlemmer, hvorav 123 organisasjoner og borettslag. Et godt 
vervearbeid resulterte i en økning på 179 medlemmer i forhold til året før etter at 205 
er strøket p.g.a. bortgang eller andre årsaker. Medlemmene er foreningens viktigste 
aktivum som moralske, økonomiske og aktive støttespillere. 

 
 Østmarkas Venner vil i 2008 ha hovedfokus på: 

Arbeidet for å få innført en egen Lov for Oslomarka vil være den høyest prioriterte 
oppgaven i 2008. ØV vil fortsette dette arbeidet sammen med de øvrige 
friluftsorganisasjonene. 
ØV vil fortsatt være en årevåken ”vaktbikkje” til forsvar av markagrensa mot ”bit for 
bit-utbygging” og sikre markagrensa mot ”snikutbygging” mens lovarbeidet pågår. 
ØV vil ikke gi seg før allmennheten er sikret sin rettmessige atkomst til Østmarka 
gjennom Ekebergdalen i Enebakk og terrengskadene ved Børtervann rettes opp av 
grunneier. 
ØV vil støtte opp om arbeidet for at en ny skytebane i Oslo sør-øst legges i en fjellhall 
for å unngå et alternativ som berører marka. 
Foreningen vil fortsette arbeidet for å spre kunnskap om Østmarkas mange og 
enestående naturverdier og dens rike kulturhistorie. 
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ØV har som formål å bevare Østmarka som natur- og friluftsområde for dagens og 
kommende generasjoner. 
 
Tullik Valstad hedret med æresmedlemskap i Østmarkas Venner for særlig 
verdifull innsats for Østmarka.  
Ola Dilt ble startet i 1967 og Tullik har i de etterfølgende 40 år vært selveste ”Ola 
Dilt” – kanskje på tide å kalle turorienteringsløpet i Østmarka for ”Tullik Dilt” ☺. 
Tullik Valstad har vært meget aktiv innenfor orienteringssporten både som aktiv (bl.a. 
NM i 1957) og i organisasjonen (første kvinnelige nestleder i Norges 
Orienteringsforbund i 1959)  
Hun og mannen Knut var meget aktive i Milorg under siste krig. På den årlige 
minnestunden ved Milorgbautaen på Sarabråten i Østmarka har Tullik deltatt i alle år 
etter at hun i 1946 var med på å få reist bautaen..(For mer utfyllende omtale av Tullik 
se vedlagte tale.) 
Tullik Valstad mottok æresmedlemskapet til årsmøtes stående ovasjoner! 
 
Østmarkas Venner har nå sju æresmedlemmer. 

 
Rolf Utgård kåserte og viste lysbilder fra sin bok ”På skøyter i Marka”. 
Et lydhørt årsmøte fulgte Rolf Utgårds spennende kåseri på tjukk og tynn is gjennom 
rekker av innbydende markavann. Han var engasjert og formidlet stemninger og 
naturopplevelser fra et ”nytt ståsted” for mange markabrukere. 
 

 
 

Kontaktperson Østmarkas Venner: 
Steinar Saghaug, leder 

 Johan Castbergsvei 8, 0673 Oslo 
mobil: 913 72 242 
e-post: steinar@saghaug.no 
Besøk våre hjemmesider: www.ostmarkasvenner.no 

 


