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Lysakervassdragets Venner

april 2007
Våren er på oss rekord tidlig. Nå at det har regnet bra vil eventyret skytter fart. Dessverre
åpnet ikke Friluftsetaten sine mottak for hageavfall før påsken og altfor mange benyttet seg
av skogen. Det en hjertens sukk at vi bruker så mye tid og ressurser på å samle inn lett
nedbrutt avføring fra hunder, men stabler massevis kvist og løv som nedbrytes meget sent
fordi den ikke ligger nede på bakken.
På det nye styrets første møte ble flere aktiviteter berammet. Vær med!:
Dugnadskveld torsdag 10. mai gir vi oss to gjøremål ved Lysejordet.
Den ene er en begrenset Ruskenaksjon hvor vi hjelper Friluftsetaten til å fjerne
pakningsmateriell som er dumpet over bakgjerdet til Bjørnerabben 7. Dumpingen er anmeldt
til Etaten samtidig som LvV har tilbudt å hente ned materialet og legger det ute ved veien til
henting formiddagen derpå. Det er et diskusjonstema: hvor vidt skal LvV rydde etter de som
forsøpler kantsonen? Argumentene for å foreta denne aksjonen er: 1) det vil få jobben gjort
etter flere henvendelser har blitt avvist; 2) at alt LvV gjør som kommunen ikke makter gir oss
sterkere kort i neste omgang når større saker kommer opp.
Det er en jobb i en bratt og fuktig skråning for de (evig) unge og sprekke, og derfor setter vi
en minstealder på 16 år av sikkerhetsgrunner. Det er viktig at vi har god koordinering med
Etaten fordi liggende søppel raskt tiltrekker mer søppel til seg. Jobben krever arbeidhansker,
en eller to trillbårer og litt tøffe arbeidsklær og fottøy.
Den andre saken gjelder dreneringen langs turveien. Ved både den lange bakken fra
Kvernfaret til Varmestua på Lysejordet og mellom Varmestua og fotbrua har det tidligere
vært dreneringsgrøfter. Over tid har skråningene ovenfor stiene sklidd ut og fylt igjen
grøftene. Resultatet så vi i høst og i vinter da først store nedbørsmengder ga oversvømmelser,
og siden kom holkeføret. Flere steder ligger det faktisk dreneringsrør under stien, men disse er
blitt tette og må graves frem. På denne jobben er det plass til mange hjelpere i alle størrelser,
både til selve gravarbeidet, til flytting av jordmasse, og til forsyningstjenesten (det blir
servering av saft og boller) og til generell stemningsskapende aktivitet. Verktøy som krafser,
spade, motorsag og grensaks og trillebår blir nyttig.
Alle medlemmer som føler en tilhørighet til Lysejordet bes avgi en time eller to til dugnaden
mellom kl. 1730 og kl. 2030 ved Varmestuen.
Vannbruksplanarbeidet i regi av Friluftsetaten har nådd frem til stadium med kontakt
mellom etaten og publikumet. Det har vært et folkemøte torsdag 26. april. På dette møtet ble
det presentert gangen i planarbeidet med anledning til å stille spørsmål. Særlig
Sørkedalsfolket møt mannsterk opp og ellers flere fra interesseorganisasjoner benyttet
anledningen til å treffe kommunenes folk. Etatenes arbeid med planen skal være ferdig til
januar 2008 når høringsrundene skal begynne. Første steget er imidlertid en rekke møter på
dagtid i referansegrupper for bestemte tema:
10. mai
24. mai
5. juni
12. juni
21. juni

Kulturminner
Naturtyper
Gjenåpning av bekker
Friluftsliv
Fiske.

Til høsten blir det temamøter om vannkvalitet og flom. LvV akter å være representert i alle
temamøtene. I neste omgang blir det satt ned arbeidsgrupper innen hvert tema som skal
utforme selve planen. Dersom medlemmer mener å ha anledning og forutsetning til å bidra
til en referanse- eller arbeidsgruppe om de ovennevnte temaene, bes de kontakte styreleder
(22 52 32 74, eller med epost) allerede innen onsdag 2. mai for å bli påmeldt.
VEND!
Adresse: Kvernveien 24A
0383 Oslo

e-post: lvvenner@yahoo.com

org. nr.: NO 988 274 542
bankkontonr.: 6051 06 32292
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Sommertur langs elva. I forbindelse med Oslo kommunes Miljøuka (5. til 10. juni) er LvV
bedt om å arrangere en tur langs elva. For å ha god ankomst fra sentrum, tar vi utgangspunkt i
Ekraveien stasjon langs Østeråsbanen. Turen starter kl. 13 og går ned til Lysejordet og tilbake
eller videre til Bærumsveien for de som vil bruke 42-bussen tilbake.
Snødeponi. LvV har fått en forespørsel om å kommentere Bystyrets vedtak om å bruke
Styggedalen, rett nord for Bogstad Gård som det største snødeponiet for Oslo Vest. Dette
innhogget i åsen ligger øst for Sørkedalsveien med en liten bekk som renner ca. 200 m med
ca. 10 meter fall til Bogstadvannet. Av hensyn til vassdraget er stedet rimelig godt egnet, men
adkomsten er jo alendig med vanskelig innkjøring fra Peder Ankers plass. Ressursene (1,8
millioner kroner) som er budsjettert til å forberede området og til rensing av smeltevannet
virker imidlertid meget knapp.
Nå litt nyheter og kommentarer om hendelser, møter og annet som er skjedd.
Varmestuen og annet på Lysejordet. For å tolke stemningen for et felles innspill til planen
om elvestrekningen Bærumsveien-Elvefaret inviterte LvV vel, borettslag og idrettslaget til et
møte. Bare Ullern IF kom. Da fikk LvV og UIF avklart en del saker rundt Varmestua som
UIF disponerer. Blant annet fikk LvV tilbud om å overta stuen. Fristende som det kunne være
å ha egen stue, fant styret ut at på dette tidspunktet har ikke foreningen kapasiteten. Et punkt
av felles interesse er tilstanden til turveiene som alle bruker.
Skader i skogen ved Elvefaret har igjen vært i media etter at Friluftsetaten fikk taksert
skogen til en verdi av 1,7 millioner kroner. Politiet har foretatt en rekke intervjuer med vitner
og fokuserer på noen få mulige gjerningspersoner. Denne grundige etterforskningen er
selvfølgelig viktig til avskrekking, men vi ser et enda viktigere poeng i denne saken.
Dersom dette skadete arealet på ca. et halvt mål er verdt såpass, kan hele kantsonen innen
byggesonen verdsettes til rundt regnet, 2 milliarder kroner. Til forvaltning av slike verdier
bør kommunene innse at de må bruke minst 1 promille hvert år!
Historiene i forrige Fòðnytt om skadene i skogen, har fått to positive etterspill.
Et medlem meldte fra om enda et skadetilfelle denne gangen på Bærumsiden. Nedenfor
Vollsveien på Jar (i søket ved Skogveien) er en rekke løvtrær saget delvis gjennom. En
melding ble sendt til Frilufts- og naturforvaltning (NILK) i Bærum og nylig kom beskjeden at
tjæremålinger viser at skaden er faktisk 5 år gammel og stammer fra en tid da noen
nyinflyttete naboer var veldig ivrig på å få hogget skogen i elvas kantsone. Nå planlegger
NILK en brosjyr som forklarer naboer til friområder hvordan forvaltningen er lagt opp og
hvilke forpliktelser naboer og kommunen har. Kanskje Oslo bør tenke på noe lignende.
Det mest positive er at kommunens medarbeider har invitert LvV til å være med på en
inspeksjonsrunde langs Bærums Turvei L-1 tidlig i mai for å se på forbedringsbehov. Det er
bare å sende inn forslag så fort som mulig.
Elvefora i både Oslo (OE) og Bærum har hatt møter. Medlemmer har nok sett avisinnlegget
om Bjørvika hvor OE argumenterer for mer plass til utløpene til Akerselva, Alna og
Hovinbekken. Elveforum i Bærum (EiB) diskuterte kommunens Miljømelding. Som
høringsinnstans har LvV kommentert at meldingen legger ikke opp til å engasjere lokale folk i
forvaltningen og at EiB domineres av Sandviksvassdraget og er et lite hensiktsmessig forum
for Lysakervassdraget. Andre ordninger etterlyses.
Etter å ha fått løfter om forbedring hos Mustad Eiendom når det gjaldt trafikkskitnet snø i
elva, fortsatte praksisen. Som LvV lofte, ble saken meldt inn til Vann-og avløpsetaten.
Mustad la seg flatt, men Etaten mente det var bedre å deponere i elva enn å sende
smeltevannet inn i kommunens avløpsystem! For den som vil se, ligger alt skitt etter
smeltingen nedover elvebredden til sjenanse for folk som går på Bærumssiden.
Husk dugnaden torsdag 10. mai kl. 1730 til kl. 2030 på Lysejordet.

