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Østmarkas Venner vinner av Oslo bymiljøpris for 2006
Årets bymiljøpris i Oslo deles mellom Østmarkas Venner og Scandic Hotels AS, for henholdsvis 
langvarig arbeid for bevaring av Østmarka og miljøsertifisering av hoteller. Oslo kommunes 
bymiljøpris ble i år utdelt for 9. gang og deles ut til: "Aktører som ved sin miljøinnsats kan framstå 
som et godt eksempel for andre. Prisen er et diplom og en sjekk på 50.000 kroner.

Prisen ble overrakt av miljøbyråd Peter N. Myhre til leder i Østmarkas Venner Steinar Saghaug på 
en bymiljøkonferanse tirsdag 6. juni 2006 i Rådhuset.

Steinar Saghaug takket for tildelingen på vegne av titusener av Østmarkabrukere og de ca. 3.000 
medlemmene i Østmarkas Venner!
Han sa at vi føler oss både stolte og ydmyke i forhold til den store ære det er å motta en så viktig 
pris. Men først og fremst er vi kjempeglade for den den fine annerkjennelsen dette er for det store 
arbeidet som er nedlagt til hovedstadsbefolkningens beste gjennom foreningens 40 årige liv.
Det er mange engasjerte Østmarkavenner som har gått foran oss på den fine stien, som vi 
forsøker å legge etter oss i Østmarka, sa Saghaug.
Han lovet på foreningens vegne at prispengene ikke skal benyttes til den daglige driften av 
foreningen, men til et eller annet fint formål som får flere ut i Østmarka.

Juryens begrunnelse for at Bymiljøprisen 2006 tildeles Østmarkas Venner:
Østmarkas Venner har ved sin utrettlige innsats for vern og bruk av Østmarka gjort en formidabel 
innsats i 40 år. I § 3 i foreningens vedtekter heter det at:  ”Foreningen skal arbeide for å bevare 
markagrensa, spre kunnskap om Østmarkas naturgrunnlag og historie, og arbeide for å sikre 
adkomsten til marka.” Østmarkas venner har i alle disse årene drevet et viktig opplysnings- og 
holdningsskapende arbeid både blant byens befolkning og byens politikere for å nå sine mål, og 
har lykkes med det. Foreningen har 3000 medlemmer, utgir et eget medlemsblad ”Nytt fra 
Østmarka” og har eget nettsted og avholder temamøter som er godt besøkt. I tillegg arrangerer 
foreningen turer til Østmarka som er åpne for alle, som for eksempel Friluftstreffet på Sarabråten 
på onsdag som inngår i Miljøfestivalen. Foreningen arrangerer også guidet tur langs 
flyktningeruten gjennom Østmarka hvert år. Østmarkas Venner har ved sitt 40 år lange arbeid for 
bevaring og bruk av Østmarka som natur- og friluftsområde gjort en miljø- og samfunnsnyttig 
innsats som fremstår som et flott eksempel for dagens og fremtidige generasjoner.

Vi viser forøvrig til dette:
http://www.byradsavdeling-for-miljo-og-samferdsel.oslo.kommune.no/miljo/

Vedlagt følger et bakgrunnsnotat om Østmarkas Venner i forbindelse med tildelingen.
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