
PRESSEMELDING  fra Østmarkas Venner  23.03.2004

Steinar Saghaug ble gjenvalgt som leder i Østmarkas Venner for det 7. året
på foreningens årsmøte tirsdag 23.mars 2004 på Skullerudstua.
Årsmøtet var meget godt besøkt med 80 medlemmer tilstede.

Oddvar Rolstad, Glitreveien 6, 0686 Oslo ble til sterk applaus utnevnt til æresmedlem av
Østmarkas Venner for særlig verdifull innsats for Østmarka. Oddvar Rolstad har lagt ned et
betydelig organisatorisk og praktisk arbeide for Østmarkas Venner og en rekke andre
friluftsorganisasjoner. Østmarkas Venner har nå 5 æresmedlemmer: Håkon Hartmark, 
Kai Ekanger, Kjell ”Stakan” Staxrud, Gunnar Jonassen og Oddvar Rolstad 

Berit Mørkved som døde i fjor høst ble minnet av årsmøtet for sin store innsats og sterke
engasjement for Østmarka.

Under mottoet: ” Å lese er for hjernen hva mosjon er for kroppen.” presenterte
historieprofessor Finn Erhard Johannesen den nye utgivelsen av Sigurd Senjes bok
Østmarka og Even Saugstad kåserte om sin nye bok Hilsen fra Oslomarka. 

Etter årsmøtet har styret i Østmarkas Venner følgende sammensetning:
Leder Steinar Saghaug, Johan Castbergsvei 8, 0673 Oslo
Nestleder Johan Ellingsen, Haugstein gård, 1911 Flateby
Styremedlemmer   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

Varamedlemmer Finn Jensen, Emil Korsmosvei 19, 0678 Oslo
Arild Rambøl, Per Oppegaardsvei 23, 2306 Løvenstad
Oddvar Rolstad, Glitrevn.6, 0686 Oslo

Sekretær Kristin Ohnstad, Solbergvn. 26 A, 1406 Ski

Østmarkas Venner blir en stadig sterkere organisasjon og har nå 2.382 medlemmer,
hvorav 143 organisasjoner og borettslag. Et godt vervearbeid ga 189 nye medlemmer i 2003.

Vi har lagt bak oss et aktivt arbeidsår. Forsvar av markagrensa mot ”bit for bit-utbygging”
har vært den viktigste oppgaven. Vi har arbeidet med ny skoglov og revisjon av Mål og
Retningslinjer for Oslo kommuneskoger. Foreningen har deltatt på en rekke befaringer og
avgitt uttalelser i forbindelse med golfanlegg, veianlegg, lysløyper og andre anlegg. ØV har
fått støtte til skilting av kulturminner i Ellingsrudelva. Vi arbeider fortsatt for å bedre
adkomsten til Østmarka fra Ekebergdalen i Enebakk og for å få plassen Sørli ved Nøklevann
som Barnas Friluftsgård. Vi er glade for å ha fått gjennomslag for friluftsinteressene rundt
Nøklevann og at Ljanselva sikres minstevannføring i forbindelse med konsesjon fra NVE.
ØV holder beredskapen oppe for fortsatte mulige konsekvenser av Romeriksporten.

ØV har gjennom de siste årene etablert en tradisjon med en tur ”Sommernatt på
Tonerkollen”.
Turen tar utgangspunkt i en skildring skrevet i USA på 1870-tallet av en utvandret
enebakkmann Nils Peder Krogstad. Deltagerne har hvert år fått oppleve soloppgangen fra en
av Østmarkas fineste utsiktsplasser. Det planlegges en tur i løpet av 2004 hit eller til en annen
topp i Østmarka.



Tradisjonen tro ble det arrangert minnestund ved Millorg-bautaen på Sarabråten  denne
gangen 10.juni med Thorvald Stoltenberg som taler og  meget godt frammøte. 
I år vil frilufts- og minnestunden bli arrangert 7. juni  2004     med  tidligere stortingspresident
nå fylkesmann i Buskerud Kirsti Kolle Grøndahl som hovedtaler. Arrangementet inngår i
Oslo Miljøfestival 2004.

Østmarkas Venner har som formål å bevare Østmarka som natur og friluftsområde for
dagens og kommende generasjoner. 
Undersøkelser viser at behovet for natur til rekreasjon og friluftsliv vil bli langt større i årene
framover. I løpet av ett år brukes nå Østmarka av ca. 110.000 mennesker. 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 å
arbeide med i tida framover

Østmarkas Venner moderniserer seg. Det viser vårt medlemsblad ”Nytt fra ØSTMARKA”
som kommer ut fire ganger i året og våre nettsider: www.ostmarkasvenner.no

Kontaktperson   :  
Steinar Saghaug
mobil: 913 72 242
e-post: steinar@saghaug.no


