
 

 

Lørenskog Elveforum 

Årsmelding 20.september 2016 til 29.mars 2017 

Lørenskog Elveforum ble stiftet den 20 september 2016 etter initiativ fra Lørenskog Kommune. 

Innledning: 
Stiftelse av Lørenskog Elveforum ble initiert av deltakerne på Seminaret om vassdragsforvaltning og 
lokal medvirkning 27. april 2016. Per Flatberg (Naturvernforbundet), Ole Johan Haakensveen 
(Lørenskog Jakt- og Fiskeforening) som frivillige, og Yvona Holbein og Terje Martinsen som Lørenskog 
kommunes representanter. Disse ble enige om at de bør arbeide for etablering av Lørenskog 
Elveforum. Etter forarbeid og befaring langs Ellingsrudelva ble det innkalt til dette stiftelsesmøtet, 
innledet av varaordfører Ernst-Modest Herdieckerhoff. 
 
Stiftere som var tilstede: 
Ernst-Modest Herdieckerhoff, Inger Tangen, Per Flatberg, Monica O. Oseberg, Jorunn H. Paulsen, Ole 
D. Paulsen, Frithjof Funder, Arne Andresen, Knut Jan Nielsen, Tommy Finsand, Svein M. Fikke, Arne P. 
Strand, Kjell Hauger, Kjell E. Sandberg, Ole Johan Haakensveen, Line Gustavsen, Tore Milsett, Trond 
Nordby, Liv Nergaard, Rolf Nergaard, Lone Skjønhaug og Yvona Holbein. 
 
Stiftere som ikke var tilstede: 
Torodd Jensen 
 
Sak 1: Konstituering: 

- Som ordstyrer ble valgt: Lone Skjønhaug 
- Som møtesekretær ble valgt: Yvona Holbein 
- Til å underskrive protokollen ble valgt: Ole Johan Haakensveen og Inger Tangen 

 
Sak 2: Etablering av Lørenskog Elveforum 
Vedtak: Det ble vedtatt å etablere Lørenskog Elveforum. 
 
Sak 3: Vedtekter 
Forslaget til vedtekter ble korrigert på møtet. Teksten til vedtekter ble deretter enstemmig vedtatt.  
Se vedtekter i vedlegg. 
 
Sak 4: Valg av styremedlemmer 
Følgende personer ble valgt til styret: 

- Per Flatberg 
- Ole Johan Haakensveen 
- Frithjof Funder 
- Kjell Hauger 
- Kjell E. Sandberg 
- Torodd Jensen 
- Inger Tangen 

Styret konstituerer seg selv.  
Styret i Lørenskog Elveforum gis fullmakt til å vedta medlemskontingent det første året. Senere 
vedtas kontingenten på årsmøte. 
 
 
 

 



Styremøter 

Det er i perioden avholdt seks styremøter. På det første styremøte ble valg av leder og konstituering 

av det øvrige styret foretatt. Styret har følgende funksjoner frem til årsmøtet: 

• Inger Tangen, leder 

• Kjell Hauger sekretær/kasserer 

• Ole Johan Haakensveen, styremedlem 

• Kjell E. Sandberg, styremedlem 

• Torodd Jensen, styremedlem 

 

• Per Flatberg, varamedlem 

• Fridtjof Funder, varamedlem  

   

På styremøtene er 40 saker behandlet og av disse kan nevnes. 

 

Rekrutering av medlemmer og profilering utad. 

Forskjellige former for media kan brukes: eks. Facebook, Blogger, Internett, presse osv.  

Av medlemmer vi ønsker å tilknytte oss er f.eks. velforeninger, andre lag og foreninger, 

privatpersoner som er interessert i våre vassdrag og kulturminner i Lørenskog. Vi ønsker også 

å knytte til oss medlemmer i våre nabokommuner.  

Medlemskontingenten er satt til kr.100,- for enkeltmedlemmer og kr.300,- for lag og 

foreninger. Medlemsverving er igangsatt. 

 

Økonomi 

Elveforumet har hittil ingen driftsmidler, men det er søkt kommunen om en startkapital på 

kr.20.000,- Denne kapitalen skal brukes til å opprette en internettside og til forumets drift. 

Elveforumet har opprette bankkonto hos DNB. 

 

Arbeidsoppgaver 

Etter en diskusjon ble vi enige om at vi i første omgang skal konsentrere oss om våre to 

hoved vassdrag, Losbyelva og Ellingsrudelva. Vi har delt vassdragene inn i to grupper. Ole 

Johan og Kjell E. Sandberg kartlegger Losbyelva og Torodd Jensen, Fridtjof Funder og Kjell 

Hauger kartlegger Ellingsrudelva. Dessuten skal Per Flatberg, Kjell E. Sandberg og Inger 

Tangen holde seg orientert om og følge opp saker som omhandler Langvannet. 

Rapport for Losbyelva gjelder foreløpig området Elveparken og rapporten for Ellingsrudelva 

gjelder fra Solheimveien til kulturminnene ved Nuggerud. 

Begge rapportene vil danne grunnlag for handlingsplaner i 2017 

 

Rapport fra Losbyelva 

Hovedkonklusjonen av denne var følgende tiltak på kort sikt.  

Beplantning langs elveparken og en tettere skjerm langs Sykehusveien for å dempe støy. 

Kontakt mot kommunen er allerede opprettet vedrørende dette. Tilrettelegging av en eller 

flere fiskekulper vil bedre opplevelsen langs elveparken.  

Grønt flagg vil være en naturlig del av opplevelsen langs elvene våre. Vi har allerede god 

kontakt med skoleledelsen i Kommunen om muligheten til å få dette inn i Grønt Flagg 

prosjektet. Som kjent skal alle skoler og barnehager være Grønt Flagg sertifisert innen 

utgangen av 2020. Vi ønsker også å starte et eventuelt skiltprosjekt for å øke opplevelsen 

langs Elveparken. Dette kan være et samarbeidsprosjekt med Rotaryklubbene. 

 

 

 



 

Rapport fra Ellingsrudelva. 

Det er ønskelig å opprette en tursti av enkel standard på Lørenskog siden fra Solheimveien og 

frem til kulturminnene ved Nuggerud. Vi har skaffet oversikt over grunneiere på begge sider.   

Vedrørende kulturminnene ved Nuggerud har vi fått med oss to personer til som er bosatt på 

Oslo siden og ønsker å være med i gruppen som arbeider med bevaring av disse viktige 

kulturminnene. 

I arbeidet med Ellingsrudelva vil gruppen også fremme forslag om en skiltplan langs elva. 

Gruppen ønsket også å undersøke muligheten for å åpne opp Røykåsbekken i forbindelse 

med Bertel O Steens byggeprosjekt.  

 

Flomproblemer på Rasta 

Flere av styrets medlemmer i LE var tilstede på et informasjons møte som Kommunen hadde 

om dette.  Interessant og lærerikt og griper direkte inn i LE ønske om gjenåpning av 

Røykåsbekken. 

 

Kommunens planer og mål om vern av grønne lunger og differensiert forvaltning av vassdragene. 

Bjørns Torp holdt en orientering om dette hvor han gikk gjennom kommunens arealdel med 

tett utbygging i de sentrale områdene og beskyttelse av de grønne områdene. 

Han gjennomgikk de forskjellige faser forvaltningen av vassdragene hadde vært gjennom fra 

verneplan 1 i 1973 og frem til kommunedelplanen i 2003. I denne står det at 

Fjellhamarvassdraget skal sikres mot inngrep som forringer verdiene. I denne forbindelse 

gjelder det hele vassdraget fra Losby og Elvåga med alle sidebekker. 

Det er tatt inn bestemmelser og beskrivelser angående forvaltningen av vassdragene i 

Lørenskog. Det er også laget retningslinjer for vern av vassdragene som blant annet sier at 

det skal opprettholdes et naturlig vegetasjonsbelte langs bredden av vassdrag med årssikker 

nedbør.  

 

Frivillighetsregisteret og Lørenskogportalen 

Vi er innmeldt i frivillighetsregisteret med org nr.818 280 432. Vi er også registrert i 

Lørenskogportalen 

 

Samarbeidsrådet for vassdrag 

Våre to representanter Inger Tangen og Torodd Jensen fra LE var innkalt til et møte i 

samarbeidsrådet. Fra vår side møtte Inger Tangen. På møtet ble det en gjensidig orientering 

om planer og aktiviteter av felles interesse. Neste møte vil bli om ca.6 mnd. 

 

 

 

 

 

Lørenskog 5.april 2017 

 

 

Inger Tangen   Kjell Hauger   Torodd Jensen 

Leder    Sekretær/kasserer  Styremedlem 

 

 

Ole Johan Haakensveen    Kjell E. Sandberg 

Styremedlem     Styremedlem  


