
From: Heidi Trøen [mailto:heidi.troen@getmail.no]  
Sent: Tuesday, September 20, 2016 7:12 AM 
To: Knut Johansson 
Cc: Frode O. Hansen LV 
Subject: Utilstrekkelig toalett tilbud ved Badedammen, bålbrenning og utvidelse av vei. 
  
Vi hadde oppe på styremøte i Lillomarkas Venner følgende forhold som vi ønsker å gjøre 

Bymiljøetaten oppmerksom på. 
  
Utilstrekkelig toalett tilbud ved Badedammen:  
Det er satt opp et toalett ved Badedammen men veldig mange velger på tross av det å heller gjøre 

sitt fornødne i skogen på østsiden. Hele området på østsiden av vannet er mye brukt med stier på 

kryss og tvers, og det er i perioder mye dopapir, urinlukt og avføring i området. 
Badedammen og Steinbruvann er mye besøkte badevann i sommersesongen og det er behov for 

bedre toalettilbud slik at man slipper å bruke skogen. Det eksisterende toalettet oppfattes av mange, 

meg inkludert, som uappetittlig og illeluktende. 
  
Bålbrenning og grilling: 
Det blir brent bål og grillet med engangsgriller rett på bakken på gress og annen vegetasjon, mange 

steder både ved Badedammen og Steinbruvann. Det tas ikke hensyn til om det er en mer egnet plass 

rett i nærheten. 
Det gjør at større og større områder blir ødelagt for de som ønsker å sole og bade seg p.g.a. kullrester 

o.a. Lillomarkas Venner lurer på om det er mulig å regulere bålbrenning og grilling til faste plasser slik 

at områdene ikke blir ytterligere ødelagt. Det er vel heller ikke et ukjent  problem at det på dager 

med mange mennesker også er et problem med mye røykos fra grilling som er til sjenanse for 

omgivelsene. 
  
Utvidet vei mellom Krutthuset og Breisjøen: 
Når man kommer fra Steinbruvann mot Lilloseterveien er det etter første nedoverbakken, på høyre 

side utvidet vei godt ut i terrenget, nesten som en dyp busslomme. Området er planert med grov 

pukk. Lillomarkas Venner lurer på hva som er årsaken til denne utvidelsen, og hva den evt. skal 

brukes til. 
  
Hilsen Heidi Trøen 
Lillomarkas Venner 
 


