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Kjell Hauger, sekretær/kasserer. 

Kjell Sandberg, styremedlem 

Ole Johan Haakensveen, styremedlem 

Torodd Jensen, styremedlem 

Per Flatberg, varamedlem 
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Revisor: 

John Stensgaard 

 

Valgkomite: 

Tore Milsett, Tommy Finsand og Bjørn Engstrøm. (sistnevnte oppnevnt senere i perioden) 

 

Styret har i perioden avholdt 8 styremøter og til sammen 77 saker har blitt behandlet. Av hovedsaker kan vi 

nevne følgende: 

 

Rekrutering: 

Vi har i perioden sendt ut informasjon om Lørenskog Elveforum til lag og foreninger i Lørenskog samt lag og 

foreninger i Oslo Øst som kan være aktuelle som medlemmer. Vi har også vært tilstede på Losbydagen i 

august 2017 for å presentere Lørenskog Elveforum. Vi hadde ikke egen stand, men var sammen med 

Østmarkas Venner og Lørenskog Jakt og Fiskeforening. Dette har resultert i at vi ved årsskiftet var: 24 

enkeltmedlemmer, 9 lag og foreninger og 2 bedrifter. 

 

Økonomi 

Vi har fått tildelt kr.20.000,- i oppstartmidler fra kommunen. 

I tillegg utlyste Kommunen muligheten til å søke om Ekstraordinære midler til folkehelsetiltak. Vi søkte om 

midler til to prosjekter, fiskeundersøkelse i Losbyelva og i Ellingsrudelva, samt opprettelse av en fiskekulp i 

nærheten av grillplassen i Elveparken. Søknadsbeløpet var på kr.350 000,- og vi fikk tildelt kr.200 000,-. 

Prosjektene er nærmere beskrevet under punktet om Elveparken og Ellingsrudelva. 

Elveforumets økonomi blir behandlet under posten regnskap på årsmøtet. 

 

Profilering 

Vi er innmeldt i Lørenskogportalen under fanen: Natur og friluft 

Vi har opprettet egen hjemmeside www.lorenskogelveforum.no hvor vi blant annet legger inn nyheter og 

oppdateringer over pågående prosjekter. I tillegg ligger det et billedgalleri som er vel verdt å se på. 

Vi har opprettet en Facebook side som var operativ fra årsskiftet.  

I forbindelse med Losbydagen ble det laget en enkel brosjyre som forteller litt om vårt formål og de 

viktigste prosjektene vi har og holder på med. Denne har også blitt brukt i forbindelse med dugnaden ved 

Nuggerud i september. 

Vi har også anskaffet et Bech Flagg til bruk ved stands, dugnader osv. 

I tillegg til dette har vi hatt pressemeldinger i forbindelse med de to dugnadene vi hadde ved Nuggerud. 

Dette har blitt omtalt i Romerikes Blad og Akers Avis Groruddalen. 

  

http://www.lorenskogelveforum.no/


Elveparken/Losbyelva 

På bakgrunn av befaring langs Elveparken ønsker vi en del tiltak for å øke opplevelsen langs elva og 

turveien. Vi ønsker at den skal bli mer opplevelsesrik. 

 

De tiltakene vi ønsker gjelder i første omgang beplantning. Dette er vi i dialog med kommunen om. 

 

Vi har et godt samarbeid med Lørenskog Rotaryklubb og Lørenskog Vest Rotaryklubb og disse har tilbudt 

seg å sette opp et antall skilt langs stien i Elveparken etter modell Lørenskogstien langs Langvannet. Det er 

snakk om 12 til 14 skilt med temaer som: Historiene om gårder vi ser fra Elveparken, andre historiske 

steder, trær og vegetasjon, fiskearter, elveløpet osv. Rotaryklubbene tar seg av både finansiering og 

oppsetting av skiltene. De regner med at skiltingen er ferdig høsten 2018. 

 

Vi ønsker videre å anlegge en fiskekulp i nærheten av grillplassen i Elveparken. I forkant av dette må det 

gjennomføres en fiskeundersøkelse som vil gi viktige opplysninger - med hensyn til både fiskearter og hvor 

fiskekulpen bør anlegges. Denne fiskeundersøkelsen vil komme på kr.50 000,- Penger til dette er bevilget av 

det vi fikk av ekstraordinære midler til folkehelsetiltak. Fiskeundersøkelsen vil bli foretatt våren 2018. 

Når det gjelder anleggelse av fiskekulpen, har vi foreløpig ikke fått fullfinansiert dette prosjektet. Derfor er 

det litt usikkert når prosjektet kan bli igangsatt. 

 

Ellingsrudelva 

Ellingsrudelva er som kjent grenseelv mot Oslo og det er derfor opprette en gruppe på tvers av 

kommunegrensen som arbeider med det vi ønsker å få til her. I denne gruppen er det tre stykker fra Oslo 

og tre stykker fra Lørenskog. 

Her ønsker vi - i første omgang å påvirke Lørenskog Kommune til å opparbeide turveien fra Solheimveien og 

fram til Karolinerveien på Oslo siden. Når dette er fullført, vil det være en sammenhengende turvei fra 

Nitelva og helt inn til Mariholtet. 

Det andre vi ønsker å gjøre er å anlegge en tursti som følger elveløpet fra der turveien krysser 

Ellingsrudelva og helt frem til ruinene ved Nuggerud. Dette er tursti av enkel standard (ikke universelt 

utformet) hvor det legges til rette for fisking og kanskje bademuligheter. 

I forbindelse med denne turstien, vil det også gjennomføres en fiskeundersøkelse våren 2018. Kostnaden 

og finansieringen er den samme som for Elveparken. 

 

Nuggerud 

For vel 200 år siden ble det skapt et industrieventyr i området ved Nuggerud. Det ble det reist en mølle på 5 

etasjer, hvor kornet ble losset direkte i øverste etasje. Deretter kunne ferdig mel hentes i nederste etasje. I 

tillegg til dette var det to sager og et teglverk som kunne brenne 42 000 stein i en brenning og et lagerhus 

til 500 000 ferdige stein. I tillegg til dette var det en hel del andre bygninger. Mesteparten av dette anlegget 

lå på Lørenskogsiden. 

Hele dette anlegget har gjennom årene blitt mer og mer gjengrodd, av både større og mindre trær, kratt og 

mose.  

Dette området pluss de historiske hendelser både på Ellingsrud Gård i 1814 og ikke minst at Karl XII ble 

stoppet ved skansene ved Bakås i 1716, vil være et historisk område vi må fortelle om og sikre for 

etterslekten. 

For å synligjøre mølleruinene har vi hatt to dugnader. Den 22.april var det 6 fremmøtte og 30.september 

var det 7 fremmøtte. På bakgrunn av disse to dugnader er mølleruinen blitt godt synlige fra Mariholtveien, 

noe som forbipasserende skiløpere, syklende og gående har lagt merke til og kommentert. Vi har også 

ryddet en sti frem til teglverksruinene og veien over åsen.  

 

 

Grønt Flagg, Vi har rettet henvendelse til skolekontoret i kommunen med spørsmål om læringspakken 

Grønt Flagg kan dreies mot vann og vassdrag. For å få til dette er en helt avhengig av interesse fra 



engasjerte lærere. Foreløpig har vi knyttet kontakt med Luhr Skole, som har vist interesse for et slikt 

samarbeide. Samarbeidet blir antagelig ikke satt ut i livet før i 2019. 

 

Forummøter 

Vi har avholdt to forummøter i løpet av 2017. Det ene var i forbindelse med årsmøtet den 3.mai hvor Trine 

Johnsen fra Oslo Elveforum holdt foredrag om: 

Boblende Glede, Levende vassdrag med barn og unge knyttet til elveadopsjon. 

Til det andre Forummøte hadde vi fått Per Østvold, leder av Oslo Elveforum som hadde tema: 

Klarer våre politikere å tenke langsiktig i forvaltningen av elver og bekker? Han fortalte om utfordringer 

knyttet til opprettelse og bevaring av Akerselva Naturpark. Hvor stort er presset på parkområdene langs 

elvene?  

LE vil få bruk for Per Østvolds erfaringer fra Akerselva Miljøpark når vi skal arbeide for å få Losbyelva og 

Ellingsrudelva renere og mer attraktive for tur og fiske! 

 

Samarbeide med kommunen 

Det har i perioden vært to møter mellom representanter fra Lørenskog Kommune angående saker LE skal 

engasjere seg i, og saker Lørenskog kommune ønsker å orientere LE om og samarbeide om. Det er Torodd 

Jensen og Inger Tangen som er valgt til å representere LE i disse møtene. Tema har vært tiltak som ønskes 

angående Losbyelva, Ellingsrudelva og Langvannet, samt tiltak for å hindre flom.  

LE har i perioden avgitt høringsuttalelse vedrørende Temaplan Landbruk. Etterhvert vil vi engasjere oss i 

byggesaker nær vassdrag, og vi har derfor sørget for å komme på høringsliste over reguleringssaker som 

vedrører vassdragene våre. 

 

Samarbeide med andre foreninger 

Le har etablert et godt samarbeide med Oslo Elveforum og Asker Elveforum. Det er mye å lære av 

Elveforum som har lang erfaring. 

Vi har også ønsker om samarbeide med botanisk forening og vi har tatt initiativ til mulig samarbeid med 

SABIMA. Representanter for Jeger og Fiskeforeningen, Rotaryklubber i Lørenskog og Østmarkas venner er 

representert i styret og blir derved viktige samarbeidspartnere. 

 

Lørenskog 9.april 2018 

 

 

 

Inger Tangen    Kjell Hauger    Kjell Erik Sandberg 

       Leder             sekretær/kasserer     styremedlem 

 

 

 

Ole Johan Haakensveen    Torodd Jensen 

       styremedlem     styremedlem 


