Linderudkallen skianlegg med hoppbakkene i hqyre bildekant.

til Lillomarkas
Venner (LV) har de siste åreOpp gavene

reversible og skånsomme. Det var enighet om
at dette -blant annet kan gjøres"ved at

fundamentet

ne i stor g:rad bestått i å redde

viktige nærskogområder

sakelig bestå av

i

Hva har vi oppnådd?

O Tilwar/replikk mals 2@0/1500 tegn
Også korte innlegg om ahuelh temaer

mala 4500 tegn inkl. mellomrom

Sammen med andre foreninger, og aksjonskomiteer, og ved hjelp av politiske partier, har
vi stått i spissen for og slått tilbake utvidelse
av og «evigvarende» dffi ved Huken pukkog asfaltverk, en enonn skiskytterarena på

Hestejordene og boligbygging på Ravn-

kollen. Det er dessuten en stor glede for oss at
Lillomarka naturreservat endelig ble vedtatt
mars 2015. Vi har også jobbet aktifi mot de

såkalte aktivitetssonene. Med den nye
byregieringen, er slike soner i Oslomarka en
saga blott. I sin politiske erklæring skriver de

at «aktivitetssonene skal fiemes fra kom-

muneplanen».

Erklæringen nevner også Lillomarka eksst@rre område i
Lillomarka bedre vem, og verne gjenværende
gammelskoger i Oslos del av marka.» Dette
er i tråd med et forslag om et stØrre landskapsvernområde i Lillomarka (omfatter

plisitl «Arbeide for å gi et

Vi forbeholder oss retten til å redigereforkorte
Alle innlegg kan bli publisert i våre ulike kanaler

lnnlegg som retter seg mot navngitt peson må underskrives
med fullt navn. lnnlegg som er sendt
til andre aviser, trykkes ikke.
Sendes som e-post

Lillomarka arena og helårstrasd mellom
Lilloseter og Burås kan være bekymrings-

punkter

markasVenner og Naturvernforbundet i Oslo
og Akershus står bak. Forslaget er sendt til

kollen!

fra

byregiemingen har vi godt håp om at forslagetffu giennomslag.

Fortsatt bekymring for
utviklingen i Lillomarka
Linderudkollen skianlegg. De omfattende

naturområder ved

Linderudkollen kom som et sjokk på oss alle,
både markabrukerne, politikere, og ansatte i
kommunen. Først etter at reguleringen for
Linderudkollen skianlegg var godkjent, ble
beslutningen om distribuert snøproduksjon
tatt. Denne beslutningen ble giort uten at
offentligheten ble informert, til tross for at
konsekvensene åpenbart ville bety mye
st@rre irmgrep enn det som kom fram av den
opprinnelige planen.
Dette eksempelet viser at det ikke er tilst-

til: redalsjonen@sroruddalen.no

rekkelig bare å kurure uttale seg om en overordnet plan, Vi håper på st6rre åpenhet fra
den nye byregjeringen, og at det vil være
mulig med medvirkning også senere i prosessen. I så store prosjekter,med så store konsekvenser, er det dessuten åpenbare grunner
til å kreve tett oppf6lging av selve gjennomf6ringen fra ansvarlig etat.
Kan vi stole på at det ikke tas beslutninger
i lukkede rom i andre sammenhenger? Både

ikke vedtatte idrettsområder), som Lillo-

av

natur-

-innebærer
forlrinnsvis
ingen. Partene var- desiuteir

O Kronikk/hovedinnlegg/refl ekjoner

ødeleggelsene

i

flis eller baik. Det

enige om at lras6ene

anleggsområder.

og med støtte

skitraseene

også minimalt med sprengning

Lillomarka fra g deleggelse,
områder som ellers ville ha
blitt gjort om til bygge- og

Fylkesmannen,

for

området legggs oppå terrenget, og hoved-

i

så måte. Lillomarkas Venner

kommer ikke

til

å godta et nytt Linderud-

Lillomarka Arena (LA). Reguleringsplanen for LA ble vedtatt i bystyret i våres
LV har engasjert seg fra start. Det fØrste planprogramforslageti20l0 gikk ut på å ta i bruk
hele turområdet rett vest for Steinbruvannet
og Badedanrmen til idrettsområde. LV mente
at forslaget var uakseptabelt, som alternativ
foreslo vi at noe av Huken-området skulle tas
i bruk som en del av T illomarka arena når
pukkverksdriften ble stanset.
LV ble senere tatt med i prosessen for å
ivareta naturvern og friluftsliv, spesielt i skogområdene nord for Huken. På visse betingelser ble vi enige med de andre involverte
partene (Bynniljøetaten, Bydel Grorud og
Lillomarka skiklubb) om et kompromis et
kompromiss der både idretten, friluftslivet og
naturen er ivaretatt på en akseptabel måte.
Vi la vekt på at inngrepene skulle være

i

naturområdet ikke

skulle ha belysning. Skuffelsenvar derfor stor
da slik belysning allikevel var med i planene.
Dette anser vi som et klart a\,talebruad.
Planen åpner for ni meler brede tras6er der

det er tenkt «toveis trafikk». En så stor
bredde i naturområdet anser vi som helt uak-

septabelt fordi det trolig vil rar"re
-yr .,
skogen og turterrenget. Området berørei dessuten en liten del av et yemeornråde lor
friluftsliv, et område vi i stØrst mulig grad
ønsker å skåne.
Fylkesmannen har gått imot asfaltering av
tras6er på selve arenaen. Vi vil uttrykke stØtte
til Fylkesmannens s1,n.Vann til produksjon av
snØ skal tas fra Badedarnmen, og vil kunne
føre til en nivåsenkning på opp til to meter.
Dette vi] være et stort faremoment lor skiløpeme som går over Badedammen. Hvem
påtar seg ansvaret hvis det skjer en ulykke?
Et krav er at den vemede edelkrepsen ikke
påf6res skade av nedtappingen.

Avslutning
Det tar neppe noen gang slutt å måtte forsvare Marka mot uforsvarlige inngrep. Men la
oss håpe at vi med den nye byregferingen kan

få en forholdsvis fredelig periode da vi kan
bruke vår tid og våre krefter til å jobbe konstruktivt for å bevare Marka, og for å få enda
flere til å benytte Marka til naturopplevelser

og friluftsliv som ikke krever aruret enn
naturen selv, i sambruk med idrett som hører
hjemmeiMarka.

Forskning og mange oppslag i media det
siste fuet har påvist at uorganisert lek og
friluftsliv i naturen skaper nysglerrighet og

kreativitet blant barn og unge, og er svært

viktig for ffsisk og psykisk helse. Politikeme i
Oslo bør forstå at Marka er en verdifull perle
for byen, og at grØntområder er svært viktige
arenaer for rekreasjon og bedre folkehelsg
og bidrar dermed til en positiv samfunnsutvikling.
For styret i Lillomarkas Venner
Fhode O.Hansen, Grorud

