PRESSEMELDING
fra årsmøte i Østmarkas

Venner

26.04.05

Steinar Saghaug ble gjenvalgt som leder i Østmarkas Venner for det 8. året
på foreningens årsmøte tirsdag 26.april 2005 på Skullerudstua.
Årsmøtet var meget godt besøkt med ca.100 medlemmer til stede og ble gjennomført uten
noen form for dramatikk.
Etter enstemmige valg på årsmøtet har styret i Østmarkas Venner følgende
sammensetning:
Leder
Nestleder
Styremedlemmer

Varamedlemmer
Leder skogutvalget
Sekretær
Regnskap

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
Ida Elisabeth Hvoslef, Rustadgrenda 37, 0693 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, Uelandsgt 59 D, 0460 Oslo
Kristin Ohnstad, Solbergvn. 26 A, 1406 Ski

Etter årsmøte tok Frithjof Funder, leder av Turveiutvalget i Oslo og Omland Friluftsråd
forsamlingen med på lysbildekåseriet Trivelige turer inn til Østmarka.
Representanter for NOA orienterte om et kurs i ”Eventyrskogregistrering”
Østmarkas Venner blir en stadig sterkere organisasjon og hadde ved årsskiftet 2004/05
2.626 medlemmer, hvorav 143 organisasjoner og borettslag.
Et godt vervearbeid resulterte i en økning av medlemstallet på 345 i 2004 .
ØV arbeider aktivt med en rekke saker. Forsvar av markagrensa mot ”bit for bitutbygging” er den viktigste oppgaven. Vi har arbeidet med revisjon av Mål og Retningslinjer
for Oslo kommuneskoger, kommunedelplan for anlegg og områder for friluftsliv og
statusrapport om turveisystemet i Oslo. Foreningen har deltatt på en rekke befaringer og avgitt
uttalelser i forbindelse med golfanlegg, veianlegg, lysløyper, jakt og andre anlegg i alle
kommunene rundt Østmarka. ØV er sterkt engasjert i arbeidet mot Oslo kommunes planer om
å anlegge skytebane i Østmarka. Vi har reagert sterkt på planene om å utvide og videreføre
Grønnmo fyllplass. ØV er engasjert i kulturminneprosjekter og deltar i NOA`s
”Eventyrskogprosjekt”. Vi arbeider fortsatt for å bedre adkomsten til Østmarka fra
Ekebergdalen i Enebakk. ØV holder beredskapen oppe for fortsatte mulige konsekvenser av
Romeriksporten. Vi har innledet en positiv dialog med sykkelorganisasjonene for å
samarbeide om løsningen av brukerkonflikter mellom gående og syklende i Marka.
Tradisjonen tro vil ØV arrangere minnestund ved Millorg-bautaen på Sarabråten
tirsdag 7. juni 2005 kl.19.00 med Yngve Hågensen som taler i år.

I anledning Friluftslivets år 2005 inviterer ØV alle interesserte til en spennende tur langs
Flyktningerutas siste del gjennom Østmarka - søndag 12. juni 05 og en Sopptur til
Sætertjern ved Sandbakken - søndag 11. september 05.
Østmarkas Venner har som formål å bevare Østmarka som natur og friluftsområde for
dagens og kommende generasjoner. Østmarkas Venner ble stiftet 8. november 1966, noe
som betyr at foreningen er 40 år i 2006.
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.
Vårt medlemsblad ”Nytt fra ØSTMARKA” kommer ut fire ganger i året.
Besøk våre hjemmesider: www.ostmarkasvenner.no
Kontaktperson :
Steinar Saghaug
mobil: 913 72 242
e-post: steinar@saghaug.no

