
FÒĐNYTT – 5  Lysakervassdragets Venner 

VEND! 

Adresse:  Kvernveien 24A e-post:  lvvenner@yahoo.com org. nr.: NO 988 274 542 

 0383 Oslo  bankkontonr.: 6051 06 32292 

Våren er i anmarsj og arbeidssesongen nærmer seg uhyre raskt. Så vi går rett på sak. 

Dugnadskveld onsdag 10.mai, kl. 18 til kl. 20. Som kunngjort på årsmøtet holder vi dugnad 

for å hente ut avfallshauger fra steder hvor Friluftsetatens maskiner ikke kommer til. For å 
planlegge omfanget av dugnaden trenger vi å vite hvor mange som vil delta. I utgangspunkt 

skal området ved Gravdalsveien og Voksen mølle ryddes, men hvis vi får nok folk kan vi også 
hente opp fra området langs turveien i sør enden av kunstgressbanen til Røa IF. En melding til 

lvvenner@yahoo.com med antall dugnadsdeltagere (voksen og barn) innen tirsdag 9. mai vil 
la oss melde til Friluftsetaten om hvor de skal hente opp vår ’gevinst’.  

Ha med arbeidshansker, passende fottøy og klær. Ekstra utstyr som trillebår og raker blir 
nyttig. Ellers forsyner LvV søppelsekker og tau til å bunte sammen med. Med saft og noe å 

bite i skal LvV sørge for at alle duger i et par timer! 

Tromsøpalmen eller kjempe bjørnekjeks (bildet) er en 

plage langs flere vannveier i distriktet. Bærum 
kommune ønsker å utrydde denne giftige 

innvandreplanten fra sine vassdrag og ber om hjelp til å 
kartlegge den og ruske den opp. Den vokser opp tidlig i 

juni gjerne i vannkanten og hvis den fjernes innen 
Sankt Hans rekker den ikke å sette frø. Hvis noen 

kjenner til forekomster fra i fjor eller finner noen i år, 
meld fra til LvV på telefon 22 52 32 74 eller 

lvvenner@yahoo.com med angivelse av lokaliteten. I 
Bærum kan man også kontakte kommunen direkte på 

6750 4372. Ta ikke i planten, saften kan gi stygg 
brannskade! Se ellers Bærum kommunes webside!  

Skilting langs elva er et prosjekt sammen med Jar Vel. Skiltene består av en kraftig fot som 
skal ned i bakken pluss en skrå tavle som festes opp på. Informasjonen i tekst og bilder som 

skal inn i tavlenes rammer er satt sammen hovedsakelig av Tor Øi. Arbeidet med å feste 
føtene i bakken, ledet av Frits Lemstad i Jar Vel, vil foregå når telen tillater. Skilter er kjøpt 

inn til 4 steder sør for Bærumsveien og to ovenfor. Er du interessert i å delta meld fra på 22 52 
32 74, eller lvvenner@yahoo.no!  

Prosjektet blir ikke slutt med det. Bærum kommune har signalisert at i løpet av høsten bør 
skiltingen forlenges langs hele vestsiden til Bogstadvannet. LvV har forespurt Eiksmarka Vel 

om å ta opp pinnen etter Jar Vel uten at noen avtale er inngått. Skal prosjektet føres videre er 
det oppgaver til alle talenter: skriving, graving eller grafisk fremstilling. Meld deg på! 

Vårmøtet i Oslo Elveforum – Tøyenhagen kl. 17.00, tirsdag 9. mai  2006. Er det noen LvV 
medlemmer som vil være med styrelederen til møtet. Programmet begynner med en kort 

vandring gjennom parken under ledelse av overgartner Kathrine Strøm langs en gjenåpnet 
bekk og dam. Selve møtet starter med en velkomst fra bydelsleder i Bydel Grünerløkka, derpå 

oppdatering om elvefaglige saker og til slutt ”årsmøte” i Oslo Elveforum. Blant fagsakene er 
vannbruksplanarbeid for alle Oslos elver. Dette siste blir viktig for Lysakervassdraget  

Turvandring søndag 11. juni kl. 13. Som en aktivitet tilknyttet Oslo Miljøfestival arrangerer 
LvV tur fra Stoppested på Lilleaker og fra Lysakerelven stasjon på Kolsåsbanen som skal peke 

ut tegn etter sagbruk, møller og tømmerfløting fra 1787 til 1913. Alle er velkomne å delta.  

LvVs årsmøtet : Intet nytt – styret gis tillitt i ett år til. 

Alle som var på årsmøtet og hørte professor Tore Slagsvolds kåseri om sin oppvekst med 
fugleliv langs Lysakerelva fikk oppleve en glede og en kunnskapsrikdom som også kommer 

LvV til gode etter at familien Slagsvold har nå meldt seg inn.  
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Husk å melde deg på dugnaden 10. mai! 

DVD: ’Lysakerelva – en historisk vandring’ laget av Asker og Bærum Videoamatører er 
kommet. Dessverre ble listen over de som vil ha DVD ryddet bort etter årsmøtet; noen navn 

husker vi og de får den levert etter avtale i uke 17. Styret har skaffet inn flere eksemplær så en 
melding til lvvenner@yahoo.com med et telefonnr, eller en telefon om kvelden til 22 52 32 74 

pluss kr. 75 er alt som trengs for å sikre seg en avslappende 17 minutters tur nedover elva fra 
Bogstadvannet til Oslo fjorden. 

Elveforum i Bærum ble lansert på et møte på kommunegården i Bærum 3. april. En 
arbeidsgruppe er nedsatt for å ordne den formelle stiftingen. EiB kommer nok til å operere på 

andre prinsipper enn Oslo Elveforum i at det blir mye deltagelse fra etatene og 
interesseorganisasjoner som Jeger- og fiskerforbund og grunneierforbund. Frivillige 

organisasjoner som LvV vil måtte kjempe for å bli hørt i den nye forsamlingen. 

Vannbruksplan for Lysaker/Sørkedalsvassdraget trekker ut i langdrag. Siden mai i fjor da 

Fylkesmannen ga sin godkjenning til at Friluftsetaten i Oslo skulle få ansvar for å utarbeide 
planen, er det eneste offentlig som har skjedd, er at et 20-månedersengasjement for å 

gjennomføre planarbeidet ble utlyst i februar. I skrivende stund er ingen ansettelse foretatt. I 
mellomtid blir viktige forvaltningsspørmål som flomsikring i Sørkedalen utsatt med 

henvisning til planarbeidet. Friluftsetatens manglende finansiering til annet enn 'prosjekter' 
betyr at det jevnlige tilsyns- og oppfølgingsarbeidet kommer i bakleksa. LvV og andre 

elveforeninger er nødt til å sette et søkelys på prioriteringen til Miljø- og 
samferdselsavdelingen (MOS) i Oslo kommune. 

Mustadtomta som reguleringssak er ikke helt avsluttet, viser det seg. LvV har nettopp fått 
melding om Oslo Bystyres vedtak fra 1. februar om omregulering av områdene med adressene 

Lilleakerveien 14-20 til blandet bolig- og forretningsformål med inntil 320 boliger. Fristen for 
å klage vedtaket inn til Miljødepartementet er 23. mai. Styret mener at planene (som ikke er 

endret siden april i fjor) bringer bygningsmassen altfor tett inn på elvebredden og at dermed er 
de rikspolitiske retningslinjene for et vernet vassdrag fullstendig oversett. Spørsmålet er 

imidlertid om LvV har de menneskelige ressursene til å kjempe saken videre. Er det 
medlemmer som kan hjelpe styret i kampen for å få satt av et bredere belte med friareal og 

sikret offentlig tilgang til elvebredden nedenfor CC-Vest, så ta snarest kontakt med styreleder 
John Tibballs (22 52 32 74). 

Websider er noe alle ønsker seg og styret har tatt det første skrittet ved å sikre oss et passende 
domenenavn. lvv.no var ikke ledig, men lysakerelva.no var. Men styret mangler kompetanse 

til å sette opp sidene selv. Før vi går til skrittet  å bruke av foreningens midler til å få 
utenforstående til å ta seg av oppgaven, vil vi tilby medlemmer muligheten til å gjøre jobben. 

En beskjeden kompensasjon kan påregnes. 

Elvepadling. Til slutt en gladmelding til alle som liker liv og aktivitet langs elva vår. Våren 

har bragt vannføring opp i mot 20 kubikkmeter på sekund (mot 1 til 2 kubikk på midtsommer 
eller midtvinter) og elvepadlere er godt i gang med sine vågale turer nedover og lek i kulpene. 

Onsdag 3. mai fra ca. kl 18 arrangerer Oslo Studentenes Idrettsforening kurs i redningsarbeid 
med utgangspunkt i Lysejordet. Det blir sikkert et morsomt skue fra fotbrua og andre 

utsiktssteder. 

Visste du at innen Lysakerelva renner ut i Oslofjorden har den samlet vann fra over 315 

kartlagte bekker og kilder ovenfor Bogstadvannet og har ytterlige 20 sidebekker i 
byggesonen. Med sitt forholdsvis beskjedne 170 kvadratkilometerstore nedfallsfelt er antall 

bekker med på å føre nedbør fort ned til fjorden. Det går ett knapt døgn mellom et godt 
regnskur i Marka og vannføringstopp ved Lilleaker. Heggelielvas vassdrag utgjør den 

betydeligste delen, men en tredel av vannet derfra ender som drikkevann i Bærum, som 
bruker Søndre Heggelivann som magasin. 

Får du dette i posten, men kan motta epost, så send en melding til lvvenner@yahoo.com for 

å få registrert din riktige e-adresse. Merk at noen firmaer sperrer epost fra yahoo.com! 
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