
 
Samling for å vinne Huken tilbake - Oslo Vei og Jan Engen har begynt å røre på seg igjen.  
 
Hei 
 
Noen av oss bør samles og bli enige om en taktisk og strategisk plan for å vinne Huken-saken. 
Flere av dere har vært med i Aksjonsgruppa for Huken som sendte kommentarer til Oslo Veis 
forslag til programplan i 2006. Flere var også med på initiativet fra OOF (Oslo og Omland 
Friluftsråd) for ca. ett år siden for å samle kreftene mot Oslo Veis Huken-planer.  
 
Jan Engen og Oslo Vei har begynt å røre på seg igjen og har tatt initiativ overfor partiene i 
Bystyret. De har lagt opp til møte med hvert enkelt parti (bl.a. befaring i pukkverket og 
orientering om Oslo Veis planer for utvidelse og etterbruk). Det er tydelig at de ønsker å 
bearbeide hvert enkelt parti.  
 
Oslo Vei har jobbet ufortrødent videre med sine planer, til tross for at Huken pukkverk ligger 
innenfor Markagrensa og at Markaloven med forskrifter mest sannsynlig vil opprettholde 
Markagrensa der den ligger. Hvis markagrensa blir liggende, vil neppe Oslo Vei få dispensasjon 
til å drive videre eller til å utvide.  
 
Jeg regner med at en av hensiktene med møtet med partiene er å påvirke til flytting av 
markagrensa i tråd med Byrådets ønsker. En annen hensikt er selvsagt å legge fram en pyntelig 
plan der de sikkert vil legge stor vekt på etterbruken. I denne sammenhengen er det viktig at vi 
bør stå sammen om at det selvsagt ikke er Oslo Vei som skal bestemme etterbruken av 
Hukenområdet, det bør etter min mening gjennom en demokratisk behandling der 
lokalbefolkningen blir hørt.  
 
Det skal mye til å få flyttet markagrensa innenfor et evt. utvidet Huken pukkverk slik Byrådet og 
Oslo Vei prøver på. De har mange odds mot seg, men tidligere erfaringer tilsier at vi ikke uten 
videre kan stole på politikerne våre.  
 
Etter en stille periode, samtidig som Oslo Vei begynner å røre på seg igjen og Markaloven etter 
hvert er på trappene, er det vel på tide å samles igjen, for å diskutere og legge opp en plan 
(taktisk/strategisk), for å vinne en endelig seier og få Huken tilbake. Noen elementer i en slik 
plan kan være: 
 
• Påvirkning av beslutningstakere. Hvor er det viktig å sette inn kreftene, og hvordan? Status 

lokalt i Grorud bydel er at Frp er det eneste partiet som støtter/ønsker utvidelse av Huken 
pukkverk. De andre partiene har gått inn for avvikling. Det er viktig å finne ut hva Oslo Vei 
og Jan Engen pønsker på (se nedenfor). På Grorud Miljøforums valgmøte 28. august i fjor 
gikk Oslo Venstre, Oslo SV og Oslo Rødt (RV) i klare ordelag inn for avvikling av Huken. 
Krf er vage, men har sagt at markagrensa er ”hellig”. Det har trolig ikke så stor betydning hva 
Krf havner på, for AP vil uansett være tunga på vektskåla. Høyre har ved flere anledninger, 
ikke minst i forbindelse med valgkampen i fjor, uttalt at markagrensen er ”hellig”, men har i 
praksis undergravd dette ved å bli med Frp i byrådet på forslag om å legge markagrensa 
innenfor et utvidet Huken pukkverk. Da gjenstår Arbeiderpartiet som ennå ikke har tatt 
standpunkt (Oslo Arbeiderparti har vedtatt at de ikke har noe standpunkt). Årsaken er nok 
bl.a. fagforeningskrefter i Oslo AP som presser på. Bl.a. er det et AP-lag i Oslo Vei som 
sikkert er aktivt. Arbeiderpartiet er opplagt det viktigste partiet å påvirke. Dette kan gjøres 
lokalt ved å påvirke APs lokalpolitikere til å presse på sentralt, det er viktig i denne 
sammenhengen å vise at det er stor motstand mot utvidelse og at mange er for avvikling. Det 
bør gjøres direkte lobbyvirksomhet overfor AP i bystyret og i Miljø- og 
Samferdselskomiteen.  



• Media og kommunikasjon utad. For eksempel avisoppslag, innlegg, annonser, 
demonstrasjoner og lignende. Hvilke aviser? Når i forhold til behandlingen av markaloven 
etc.  

• Argumentasjon. Vi har masse dokumentasjon som kan benyttes. Bør det lages en lettfattelig 
argumentasjonssamling? Hva er viktigst? Hvordan kan den evt. benyttes? 

• Kan det være en idé å dele opp i ansvarsområder? For eksempel natur og ødeleggelse av nære 
grøntområder; idrett; støy, forurensing og lekkasjefare; stein (basalt er ikke eneste 
alternativet) og økonomi (har Oslo Vei økonomi til prosjektet, andre aktører etc.);  

• mm 
 
De av dere som er interesserte i å delta i en aksjonsgruppe, ta kontakt med meg snarest. Så får vi 
bli enige om sted og dato for en første samling.  
 
Er det flere som bør få denne informasjonen, send videre, og gi tilbakemelding om mail-adresse.  
Det kan for eksempel gjelde borettslag, idrettslag, velforeninger etc. som kan være interesserte.   
 
Send informasjon hvis du får nyss om at noe er i ferd med å skje.   
 
 
Med vennlig Hukenhilsen 
Frode O. Hansen 
 
(Jeg sitter i styret i Lillomarkas Venner og er vara i styret i Groruddalen Miljøforum)  
 


