PRESSEMELDING
fra årsmøte i

Østmarkas Venner 2006
tirsdag 28. mars 2006

1.

Steinar Saghaug gjenvalgt som leder i Østmarkas Venner for det 9. året.
på foreningens årsmøte tirsdag 28. mars 2006 på Skullerudstua.
Årsmøtet var meget godt besøkt med 170 medlemmer til stede!

2.

Etter enstemmige valg har styret i Østmarkas Venner følgende sammensetning:
Leder
Nestleder
Styremedlemmer

Varamedlemmer
Tiltrer styret
Sekretær
Regnskap

3.

Steinar Saghaug, Johan Castbergsvei 8, 0673 Oslo
Johan Ellingsen, Haugstein gård, 1911 Flateby
Randi Hauger, Kjennvn.47B, 1470 Lørenskog
Helga Gunnarsdòttir, Stallerudvn. 29, 0693 Oslo
Jan Olav Nybo, Tyristubbvn.6, 0687 Oslo
Nina H. Skramstad, Ole Moes vei 30, 1165 Oslo
Øivind Pettersen, Bakkerudveien 4D, 1163 Oslo
Finn Jensen, Emil Korsmosvei 19, 0678 Oslo
Torbjørn Rud, Støtterudveien 16, 2008 Fjerdingby
Oddvar Rolstad, Glitrevn.6, 0686 Oslo
Cathrin Welle,Klaus Torgårdsvei 16, 0372 Oslo
Kristin Ohnstad, Solbergvn. 26 A, 1406 Ski

Årsmøte utnevnte Finn Jensen og Lise Henriksen som æresmedlemmer.
Finn Jensen (Manglerud) var en av stifterne av ØV og ble valgt inn i det første styret.
Han har lagt ned en veldig stor organisatorisk innsats for foreningen gjennom alle
disse 40 årene og sitter også i styret i jubileumsåret.
Lise Henriksen (Prinsdal) har gjort en formidabel innsats som styre- og
utvalgsmedlem gjennom en årrekke, men først og fremst som formidler av Østmarkas
kulturhistorie gjennom tekst og bilder til et stort publikum. På denne måten har hun
gitt avgjørende og viktige bidrag for å bevare Østmarka som natur- og friluftsområde.
Lise er foreningens første kvinnelige æresmedlem.
ØV har fra tidligere fem nålevende æresmedlemmer: Håkon Hartmark, Kai Ekanger,
Kjell Staxrud, Gunnar Jonassen og Oddvar Rolstad.

4.

Etter årsmøte viste naturfotograf Cato Hultmann lysbilder om natur og dyreliv i
et meget engasjert kåseri ”På streif i Østmarka”.

5.

Østmarkas Venner er 40 år i 2006 og vil markere jubileet på forskjellige måter.
Bl.a.et jubileumsarrangement for inviterte gjester 8. november samme tid og sted som
stiftelsen fant sted på Rustadsaga Sportsstue.

6.

Østmarkas Venner blir en stadig sterkere organisasjon og hadde ved årsskiftet
2004/05 2.968 medlemmer, hvorav 140 organisasjoner og borettslag. Et godt
vervearbeid resulterte i en økning på 342 medlemmer i forhold til året før etter at 224
er strøket p.g.a at de har gått bort eller andre årsaker.
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7.

ØV arbeider aktivt med en rekke saker.
Forsvar av markagrensa mot ”bit for bit-utbygging” vil fortsatt være en av de viktigste
oppgavene.
Arbeidet for å få innført en egen Lov for Oslomarka vil være den høyest prioriterte
oppgaven.
Vi har arbeidet med revisjon av Mål og Retningslinjer for Oslo kommuneskoger og
Flerbruksplanen for Oslo kommunes skoger 2006-2015.
Foreningen har deltatt på en rekke befaringer og avgitt uttalelser i forbindelse med,
kommuneplaner, golfanlegg, veianlegg, lysløyper, jakt og andre anlegg i alle
kommunene rundt Østmarka.
ØV har anmeldt Lørenskog kommune til Lørenskog lensmannskontor for ulovlig
bygging av lysløype Vallerud - Mariholtet.
ØV deltar nå i et prosjekt ledet av Oslo kommune for å finne alternativer til
skytebanen på Prinsdal, men har gått sterkt i mot forslag om ny skytebane i Østmarka.
ØV er engasjert i kulturminneprosjekter som bl.a. Ellingsrud mølle og Sørli gård og
deltar i NOA`s ”Eventyrskogprosjekt”.
Vi fortsetter vårt engasjement for å åpne adkomsten til Østmarka fra Ekebergdalen i
Enebakk.
Vi samarbeider om løsningen av brukerkonflikter mellom gående og syklende i Marka
gjennom sykkelaksjonen ”Tråkk med hue”.
ØV holder beredskapen oppe for fortsatte mulige konsekvenser av Romeriksporten.

8.

Tradisjonen tro vil ØV arrangere frilufts- og minnestund ved Millorg-bautaen
på Sarabråten, tirsdag 7. juni 2006 kl.19.00 med ordfører Per Ditlev-Simonsen
som taler. Kunstneriske innslag
Arrangementet er i år 60-årsjubileum for minnesmerket over 9 ungdommer som ble
henrettet under siste krig.

9.

ØV arrangerer turer for medlemmer og andre interesserte. Disse kunngjøres i vårt
medlemsblad eller på vår hjemmeside.

10.

Vårt medlemsblad ”Nytt fra ØSTMARKA” kommer ut fire ganger i året.
Besøk våre hjemmesider: www.ostmarkasvenner.no

11.

Østmarkas Venner har som formål å bevare Østmarka som naturog friluftsområde for dagens og kommende generasjoner.
I løpet av ett år brukes Østmarka av ca. 110.000 mennesker. Undersøkelser viser at
behovet for natur til rekreasjon og friluftsliv vil bli langt større i årene framover. Det
beste vernet av Marka er selvfølgelig at flest mulig bruker den, men slik at vi hele tida
er bevisst naturens egne begrensninger. Dette er oppgaver og utfordringer som
Østmarkas Venner vil fortsette arbeidet med i tida framover
Kontaktperson:
Steinar Saghaug, leder
Johan Castbergs vei 8, 0673 Oslo
mobil: 913 72 242
e-post: steinar@saghaug.no
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