
  Utslipp  

Om vi skal tenker tilbake til 
Keiser Julius skjebnedag i mars 
44 f.Kr., eller til Munchs Skrik, 

var synet fra Hammerbru ille-
varslende. Oslo Brann– og red-
ningsetat hadde lagt lenser ut i 
Hammerdammen etter at noen, 
sent på dagen fredag 15. mars, 
endelig kontaktet myndighetene 

etter at lukten av diesel hadde 
svevet over Lysakerelva ved 
Fossum det meste av ettermid-
dagen. 

Hvis elva skal beskyttes fra 
gjentakelser av slike uhell, has-

ter det med å avvikle industri-
virksomheten på Fossum. Men 
planene for utviklingen av om-
rådet gir lite håp om dette. 
Planforslaget innebærer nemlig 
at det siste som avvikles på Fossum er nettopp lagervirksomheten. Planen 

går ut på å bygge først boliger, idrettsanlegg og skole på jordbruksområdet, 
i skogen rundt og i utkanten av det gamle sagbruket. Først om 12-15 år 
skal lagrene legges ned for å bygge hus til ytterligere 2-3000 mennesker på 
tomten. 

I et notat etter høringen innrømmer rådmannen i Bærum at de ikke har 
oversikt over hvor bekkene er lagt i rør på Fossum fordi rørleggingen ble 

gjort i privat regi. Kommunens tekniske etater lette fortvilt i kveldsmørket 
etter kummen eller sluket som førte forurensning ned i bekken. LvVs folk 
visste mer om bekkeløpene på området enn grunneierens utsendte! 

Bærum kommune har nå i det minste erkjent at bekkene eksisterte og lo-
ver å få bekkene kartfestet slik at bekkeåpning blir vurdert innen detalj-
reguleringen for Fossumområdet legges frem. Dette skal voktes nøye. 

 
  

 

Lysakervassdragets venner  
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Deltager i  
mars 2019 

Saker på andre sider: 
Den store turdagen 

Årsmøtet  

Mustad og Akerselva! 

Fossum (igjen) 

Turguide 

Det uvettige med bekker i rør kunne ikke vært frem-

hevet sterkere enn med nødetatenes fortvilte jakt et-
ter kilden til oljeutslippet fra Fossumområdet i 

kveldsmørket fredag 15. mars. Her lensen lagt ut ved 
Hammerdammen 

http://www.osloelveforum.org/


28.4. — Den store turdagen 
I desember fikk LvV tilslag på sin søknad om midler fra Oslo Miljøho-
vedstad 2019 til et stort turarrangement den 28. april samt å lage et 
guidehefte om vassdraget. 

Nå er det seks uker til den store dagen og på tide å aktivere medlemmer 
og andre interesserte.  

Ideen er å lede to grupper langs hele Lysakerelva: en oppover fra Lys-

aker og en nedover fra Bogstad Camping og Peder Ankers plass. Det er 
avertert anledning til å tilslutte seg til turgruppene også på Bjørnsletta/
Øraker og Ekraveien. Begge grupper tar matpausen på Lysejordet hvor 
vi har bestilt Grendehuset for dagen. 

Hele opplegget er å finne på Oslo Miljøhovedstads webside:  

 

En foreløpig anslag viser at vi trenger ca. 20 mennesker i tillegg til sty-
ret for å få dagen til å gå etter planen. Det er fire forskjellige oppgaver:  

1) kontrollere, rydde og sikre av stier og hovedturveien. 

2) møte besøkende på stoppesteder og holdeplasser og følge dem ned 

til hovedturveien for å møte turgruppene 

3) være  guide 

4) servere ved Grendehuset. 

 

Dugnader for å sjekke turveien og sidestier og for å rydde og sikre 
kulturminner begynner allerede helgen den 30/31. mars med å 
rydde Ullern mølle for all avkapp og småskog som gjemmer mur-
restene og for å sikre en nedstigning fra turveien. Ved Røa mølle, 

Holte sag, Røa sag og Voksen mølle skal det også ryddes og sikres. 

For de som vil hjelpe til på selve dagen blir det et organiseringsmø-
te onsdag 24. april (like etter påske) på Grendehuset på Lysejordet 

kl 19. På møtet blir guideheftet delt ut. 

Ellers trenger vi reserveguider i tilfelle publikumstilstrømning betyr 
at vi må dele turgruppene inn i mindre enheter. Guider år utdelt 

en foreløpig utgave av guideheftet. 

Så her er det oppgaver for alle. Hvis du vil være med og hjelpe kan 

du kontakte Kirsten Tibballs, 907 50 598 eller via styret@lvv.no  
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Årsmøtet, Facebook og kontingent 

På årsmøtet 16. mars ble styrets forslag om å gjenoppta aktiviteten i Lys-

aker godtatt av de 20 fremmøtte. Det ble da et kåseri fra Kristin Vigander 

og en kort rapport om arbeidet med oppmåling av kulturminnene ved 

John Tibballs. 

Arbeidskapasiteten i styret ble ikke styrket med nye medlemmer så det 

må satses på færre utgivelser av FÒÐNYTT, samtidig som det er opprettet 

en lukket Facebook-gruppe: Lysakervassdragets venner. Denne oppdate-

res med nyheter som tidligere har kommet i FÒÐNYTT hvert kvartal. Der-

med får vi en kanalen for å kommunisere sammen. Medlemmer oppford-

res til å søke medlemskap i gruppen, noe som blir innvilget omgående.  

Større dokumenter, som høringsuttalelser og brev til etater, blir fremdeles 

lagt ut på lvv.no, og på disse websidene fortsetter vi med de daglige elve-

registreringer, vannføring, vanntemperatur og nedbør. 

Foreningens styrke, særlig politisk, måles av medlemskapets størrelse 

samt evnen til å gjennomføre oppgaver som LvV påtar seg. Medlemskap 

bekreftes med kontingenten, som er revisoren kan kontrollere ved sin årli-

ge gjennomgang av regnskapet. Årsmøtet fastsatte årskontingenten til 

kr. 100,- per medlem og droppet kategorien husstandsmedlem. Styret 

oppfordrer medlemmer til å betale inn kontingenten til Lysakervassdra-

gets venners konto: 6051 06 32292. Ved betaling for flere medlemmer 

oppgis disses navn som melding. 

Adresseendringer o.l. sendes kassen@lvv.no 

Lysakerbyen og medvirkningsprosessen 

I mars spurte LvV Bydel Ullern om bydelen var tatt med på prosessen for 

den Veiledende Plan for det Offentlige Rom  

Årsmøte 8. april 

På sitt møte 4. februar godtok styret et forslag om å utsette LvVs årsmøte 

til april. Styrelederen går over i pensjonisttilværelse 31. mars og sitter 
med mye ugjort på kontoret. Endringen i datoen forårsaket vansker med å 
få booket vårt vanlige lokale. I år skal vi møtes i Røa kirke. 

Innkalling 

Årsmøte i Lysakervassdragets venner  

Kirkestua i Røa kirke mandag 8. april kl 19. 

 

Dagsorden: 

1: Velkomst og konstituering 

 Valg av møteleder, referent, underskrivere av møteprotokollen 

2: Godkjenning av innkallingen 

3: Meldte forfall 

4: Styrets årsmelding for 2018  

5: Regnskap – kasserers rapport  

6: Innkomne forslag  

7: Utgående styremedlem: Tormod Bønes  

8: Valg   

  Styreleder 
  Styremedlemmer  
  Revisor 
  Valgkomité 

 

Pause med kaffe/te, kaker og hygge 

Presentasjon av Turhefte for Lysakervassdraget, 

Det blir utdeling av en foreløpig utgave for å kunne motta kommentarer 
 og forslag til nye kapitler. 

 

Vel møt! 



 

 

Mustad og Akerselva 

Mustads forslag om å bygge et signal-
bygg tett inn på Lysakerelva var for-
anleding til at fem medlemmer i LvV 
deltok i en demonstrasjon som  
Akerselvas Venner arrangerte mot 
Avantors forslag om å bygge det sam-

me innen veldig få meter av Akerselva 
ved Gullhaug torg ved Nyland. Der-
som Avantor får byggetillatelse, åpner 
det for Mustad sitt prosjekt. Alle eta-
ter i Oslo utenom Planetaten advarer 
mot begge disse prosjektene. 

Fossum (igjen) 

Det er en ironi at Planutvalget i Bæ-
rum kommune behandlet regule-
ringsplan for Fossum kvelden før die-
selutslippet fra området viste hvor 
viktig det er å få åpnet bekkene under 
industriområdet. Nå som planen nok 

vedtas vil det gå ti år før det ryddes 
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  facebook: Lysakervassdragets venner 

Lysakervassdragets venner  

Tur/Tour Guide 

Oslo Elveforums guide til byens ti 

vassdrag samt Østensjøvannet er 

kommet ut i norsk og engelsk versjon. 

Mottakelsen har vært hjertelig fra de 

kommunale etatene som hjalp til med 
kartgrunnlaget, og fra turistmyn-
dighetene i dette Miljøhovedstadsåret. 

Den engelske utgaven er ingen direkte 
oversettelse, men gir besøkende noe  
forklaring på ting som den norske 

kunne ta for gitt. 

All ære til Trine Johnsen og Julie Lød-
desøl som sto for et prosjekt som 
krevde mange redaksjonsmøter fra 
tidlig på morgen til sent på kvelden. 

Guiden blir å få fra Deichmann, se-

niorsentre og Frivillighetssentraler. 

 

 

på tomten. Grunneieren må nå pres-

ses til å foreta noen publikumsrettet 
forbedringer snart og helst innen Bæ-
rum erverver tomter til idretten, skole 
og et behandlingshjem. 


