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1. VALG AV MØTELEDER
2. VALG AV REFERENT OG TO PERSONER TIL Å SIGNERE
PROTOKOLLEN
3. GODKJENNING AV ÅRSMØTEINNKALLINGEN
4. GODKJENNING AV STYRETS BERETNING FRA ÅRSMØTET
2015 TIL ÅRSMØTET 2016
INNLEDNING
2015 har vært et år med stor aktivitet.
Arbeidet mot bro i indre Oslofjord har preget foreningen. Vi har jobbet både lokalt og
mot Transport- og kommunikasjonskomiteen i Stortinget. www.broneitakk.no
Vi leverte en omfattende høringsuttalelse til KS1, kvalitetssikring av KVU for kryssing
av Oslofjorden. Våre grunnlagsdokumenter for «Ikke prissatte konsekvenser» ble
også brukt i uttalelsen til Aksjon mot bro over indre Oslofjord.
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Frognmarkas Venner har videreført vårt arbeid for å komme i dialog med skogeierne.
Med utgangspunkt i dagens regelverk mener vi det er mulig å kombinere skogsdrift
og friluftsliv på en bedre måte.
Vår forening og hele Frogn opplevde dessverre en stor sorg og et stort tap i 2014, da
Torstein Aamodt måtte gi tapt for sykdommen. I samarbeid med Frogn historielag fikk
vi høsten 2015 satt opp en flott minnebenk for Torstein ved Veisvingbatteriet. Benken
står på ett av Torstein favorittsteder i Frogn med utsikt rett mot Oscarsborg festning.
Turene vi var med å arrangere, ble også i 2015 preget av to store begivenheter som
begge krevde stor innsats fra vår side, selv om de var samarbeidsprosjekter.
Festningsmarsjen Oscarsborg på våren fikk ca. 170 deltakere, og Frogn på langs på
høsten med ca. 210 deltakere. Ved siden av dette ble det en flott vårtur på Digerud
med orientering om eventuelt broprosjekt og tur fra Røys til Skanseåsen bygdeborg
på høsten. Tursamarbeidet med Frivilligsentralen på hverdager har også i år fungert
veldig bra.
Vi har også i 2015 fulgt arbeidet med «Regional plan for areal og transport i Oslo og
Akershus». Planen ble endelig vedtatt i desember 2015. Planen legger stor vekt på å
konsentrere veksten til utvalgte vekstområder. For Frogn er Drøbak utpekt som
vekstområde, mens resterende områder skal ha vedlikeholdsvekst.
Det skal ifølge planen fastsettes en langsiktig grønn strek rundt Drøbak. Her vil
kampen om marka starte.
Når det gjelder vern av Frognmarka, har den planlagte områdereguleringen av
Kolstad, Klommestein skog og Odalen vært en viktig sak for oss også i 2015.
Frognmarkas Venner mener Kolstad skal ligge utenfor grønn strek i og forbli en del
av Frognmarka.
STYRETS SAMMENSETNING
Styret som ble valgt på årsmøtet 17. mars 2015, har bestått av følgende personer:
Leder Øystein Giertsen
Styremedlemmer:
Trygve Gulliksen, Trygve Almøy, Siv Skjøthaug, Gudny Okkenhaug,
Grete Weydahl, Kjell Wærnhus og Tor Lunder
Varamedlemmer:
Kine Halvorsen Thorén, Tore Rygh, Bjørn Larsen og Aud Margret Kirkhorn
Regnskapsfører:

Elisabeth Stensrud

Revisor:

Hans Erik Boug

Valgkomité:
Leder: Bror Gevelt
Medlemmer: Veronica Hove og Morten Hansen
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Styret har i perioden avholdt elleve protokollerte styremøter. Vi har vært representert
på årsmøtet til Oslo og Omland Friluftsråd. Styret har vært representert på tre møter i
alliansen «Nei til bro i indre Oslofjord». Vi har stilt for alliansen på tre møter med
representanter for Stortingets komité for transport og kommunikasjon og på ett møte
med representanter for Klima- og miljøverndepartementet.
MARKAPLANARBEIDET
Vi har i perioden fortsatt å jobbe frem mot en juridisk bindende markagrense i Frogn,
slik vår formålsparagraf tilsier. Dette har vi gjort gjennom å søke å beskytte verdifulle
friluftsarealer som Kolstadskogen mot nedbygging. Vi har også arbeidet mot
eventuell motorvei gjennom Frognmarka og bro over nordre Håøya. Styret har i
perioden hatt en egen gruppe som har jobbet opp mot Frogns politikere og
administrasjon spesielt med tanke på markavern og friluftspolitikk.
Friluftsarealene eies hovedsakelig av private skogeiere, og Frognmarkas Venner
ønsker å samarbeide best mulig med disse. Dette kan skje ved at vi medvirker til at
publikum respekterer friluftslovens påbud om å opptre hensynsfullt ved ferdsel på
andres eiendom og respekterer skogeiernes rett til å drive sine eiendommer etter
skogbrukslovens bestemmelser. Vi vil også gjøre skogeierne kjent med friluftsfolks
ønsker og behov.
PROSJEKT FOLLOMARKA
Arbeidet for etablering av juridisk bindende markagrenser i Follo
Etter at miljøvernminister Bård Vegar Solhjell forlot kontorene, har det politiske sporet
stått i stampe frem til 2016. Frogn Venstres Erik Lundeby var inne som
vararepresentant på Stortinget i februar 2016 og fremmet forslag om å utvide
Markalovens virkeområde til å omfatte blant annet Follomarka. Oppfølging av dette
blir spennende i 2016.
FREMTIDIG KRYSSING AV OSLOFJORDEN
Nei til bro i indre Oslofjord
Ingen vil ha motorvei gjennom Nordmarka – vi vil ikke ha motorvei gjennom
Frognmarka og rasering av fjordrommet.
Arbeidet mot bro i indre Oslofjord har preget foreningen. Vi har jobbet både lokalt og
mot Transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget. www.broneitakk.no.
Kvalitetssikringen (KS1) av Konsekvensvurdering (KVU) for kryssing av Oslofjorden
viste etter vår mening at et nytt tunnelløp er den beste løsningen for landskapsbilde,
nærmiljø og friluftsliv, naturmiljø, kulturmiljø og naturressurser. KS1 viste også at en
bro ville bli betydelig dyrere enn forutsatt. Som en del av alliansen mot bro har vi satt
søkelys på begge deler både i lokalpressen og opp mot Transport- og
kommunikasjonskomiteen i Stortinget.
Forslag fra fagetatene til Nasjonal transportplan 2018-2029 ble lagt frem av
regjeringen 29. februar. Her er Oslofjord-tunnelen fase 2 ført opp med budsjett 4,4
milliarder kr, hvorav 2,8 milliarder i bompenger. Bro over indre Oslofjord er ikke
oppført som et prosjekt med eget budsjett. Selv om det i en egen motorveiutredning
argumenteres med at bro er best, da det ikke kan brukes fartsgrense 110 km/t i
tunnel, ser vi optimistisk på den kommende politiske behandlingen av planen.
Endelig vedtak kommer først i 2017. Vårt arbeid fortsetter derfor.
REGULERINGSSAK FOR RV 23 OG NYTT LØP I OSLOFJORD-TUNNELEN
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Vi holder kontakt med Statens vegvesens prosjektgruppe. Ved en utbygging blir det
behov for omlegging av stier ved Måna, ved Bråtan og over tunneltaket ved utgangen
av tunnelen fra Vassum.
KOMMUNEDELPLAN FOR NORDRE FROGN
Kommunedelplan for Nordre Frogn ble vedtatt med store endringer 15. februar. 2016.
Ny hovedadkomst til Nesodden og Nordre Frogn er tatt inn i planen. Her går Frogn
inn for tunell.
Med ordførerens dobbeltstemme tok Høyre inn utbygging i Fuglesangåsen og på et
nytt 200 da stort felt øst for fylkesveien ved Garder. Begge deler mot rådmannens
innstilling.
Frognmarkas Venner vil skrive høringsuttalelse og kjempe mot nedbygging av
Frognmarka.
OMRÅDENE MÅNA-HOLT
Frogns politikere ga utbygger dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene, slik at en
påstått kunde, Staples as, kunne påbegynne utbygging av «COOP-tomta» før ny
fylkesvei var ferdigstilt. Det var store ord om kunden Staples. Staples forduftet til
Gardermoen som nabo til COOP. Holt park er ikke igangsatt og ser mere og mere ut
som et tapsprosjekt.
KOLSTAD OG OMRÅDENE LANGS ODALSBEKKEN MED PLANLAGT
TVERRVEI TIL SKIPHELLE
Områdereguleringsplan for Kolstad, Klommestein skog og Odalen
Området Kolstad ble i 2007, i likhet med Måna–Holt, tatt inn i Frogn kommunes
arealplan som utbyggingsområde, uten at lovpålagte konsekvensutredninger ble
foretatt i forkant.
Akershus fylkeskommune har dokumentert i alt 16 områder med automatisk fredede
kulturminner innenfor Kolstad og området for planlagt vei gjennom Trolldalen. De
fleste av områdene er steinalderboplasser fra eldre steinalder periode 2, dvs. fra
tidsperioden 8 300–6 500 år før Kr. Både antallet og utstrekningen på noen av
boplassene er oppsiktsvekkende. Frogns viktigste vilttrekk går gjennom østsiden av
feltet.
Frogn kommunes planprogram for utbygging av Kolstad og tverrvei fra Åsveien til
Vestbyveien ble vedtatt 20. april 2015. Vår høringsuttalelse medførte vedtak om
bedre kartlegging av bekkemiljøet langs Odalsbekken og bedre kartlegging av det
regionale vilttrekket på østre del av Kolstad. Vårt krav om utbedring av
vandringshinder for sjøørret ved Vestbyveien ble også tatt inn i planprogrammet.
Vi satte i leserinnlegg søkelys på forventede kostnader for en tverrvei.
Grunnlagskostnadene ved utbyggingen er en hodepine for politikere og utbygger.
Vi leverte i desember 2015 også høringsuttalelse til egen sak vedrørende tre
alternative forslag til trase for tverrvei. Vi tilskrev alle politikere og partier med krav
om grønne korridorer gjennom eventuelle boligfelt på Kolstad og langs Odalsbekken
til Vestbyveien. Videre hadde vi flere debattinnlegg i Amta om trasevalg og grønne
korridorer.
Mellom bebyggelsen på Skorkeberg og Kolstadskogen renner Odalsbekken som er
én av Frogns gytebekker for sjøørret. Bekkelukkingen forbi Frogn kommunes
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renseanlegg på Skiphelle har vist seg å være et hinder for ørretens vandring opp
bekken.
Frognmarkas Venner vil arbeide for tiltak som gir ørreten mulighet til å vandre forbi
renseanlegget og få tilgang til gytestrekninger på resten av bekken opp mot Åsveien.
REGIONAL PLAN FOR AREAL OG TRANSPORT I OSLO OG AKERSHUS
Plansamarbeidet er et samarbeid mellom Oslo kommune, Akershus fylkeskommune
og kommunene i Akershus. www.plansamarbeidet.no
Frognmarkas Venner vurderer planen som særdeles viktig for Frognmarka og
Follomarka og har derfor brukt mye tid på å sette oss inn i og forsøke å påvirke
prosessen. Planen ble endelig vedtatt i desember 2015. Den vil få stor betydning, og
kommunens eget saksfremlegg for «Kommunedelplan for Nordre Frogn» viser til
sentrale punkter til planen.
I Frogn er Drøbak utpekt som utviklingsområde utenfor bybåndet for Stor-Oslo.
Rundt Drøbak skal det legges en langsiktig grønn strek. Nye områder kan inntas,
men dette betinger at allerede båndlagte områder er planlagt utnyttet. Utenfor
Drøbak skal det etter planen være «vedlikeholdsvekst».
BYUTVIKLINGSPLAN FOR SEIERSTEN, ULLERUD OG DYRLØKKE
Vi har deltatt på kommunalt møte om planen. Til vår skuffelse tonet begge de store
partiene planens betydning kraftig ned under valgkampen til kommunevalget i 2015.
Frognmarkas Venner støtter opp om tanken på utvikling av Drøbak fra eksisterende
sentrum og utover. Vi har også lagt vekt på nødvendigheten av en bedret adkomst
fra Skorkebergsiden og over Ullerudsletta mot Follo museum og Seierstenmarka.
SMÅBÅTHAVN PÅ HÅØYA. Varsel om byggesak uten reguleringsplan og varsel
nr. 2 Dragsundbukta.
Bryggeanlegg i Dragsund er nå realisert. Småbåthavn i Tajebukta uten
reguleringsplan ble ikke realisert, før dispensasjonen gikk ut i juni 2015. Denne
planen må nå startes på nytt.
FYLKESVEI 156 FRA BONN TIL TUSSE. NY HOVEDADKOMST TIL NESODDEN
OG NORDRE FROGN
Statens vegvesen har laget en mulighetsstudie. Frognmarkas Venner har skrevet til
prosjektansvarlig i Statens vegvesen samt Frogn kommune og Akershus
fylkeskommune. Både dagløsning og tunnel vil bety konflikter med eksisterende stier.
De klart største konfliktene er i området for vår ”Frogn på langs”-sti/skiløype ned mot
Rødmyr og i kryssingen over veien fra Tusse mot Havsjødalen. Foreløpige planer
viser rundkjøring/kryssområde over hele dalbunnen i vårt krysningspunkt. Frogn
kommunestyre vedtok 15. februar å forutsette en løsning med tunnel.
PROSJEKTER TIL TORSTEIN AAMODTS MINNE
Turboka
Vi utga i 2015 turboka Frogn på kryss og tvers. Boka inneholder minneord for
Torstein Aamodt og ble en flott markering. Boka er trykket i rivesikkert og vannfast
Tyvek papir og inneholder 24 turer i Frogn med historikk og faktaopplysninger. Her
har vi hatt reportasjer i Amta og Pensjonistnytt, samt annonser i Amta. Salget går
bra, og vi regner med å ha solgt unna opplaget i løpet av tre år.
Minnebenk
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Etter initiativ fra og i samarbeid med Frogn historielag fikk vi satt opp en flott benk til
Torsteins minne ved Veisvingbatteriet. Forsvarsbygg var behjelpelig med tillatelse til
å sette opp benken på den fredede plassen med utsyn over borgen og fjordrommet.
Avduking av benken ble en verdig seremoni med Torsteins slekt og venner til stede.
Veterankompaniet og kommandant Stein Erik Kirknes sørget for en høytidelig ramme
om det hele. Benken har en enkel minneplate for Torstein.
TURER
Første guidede fellestur gikk søndag 10. mai fra Digerud grendehus til Sollia
Foruten å presentere vakkert natur- og kulturlandskap, ærverdige bygninger på opptil
350 år, dyre- og fugleliv, var hensikten med turen å vise hvor en firefelts motorvei og
bro over Oslofjorden vil komme, hvis Statens Vegvesens forslag for ny Oslofjordkryssing blir vedtatt. 70 turgåere koste seg på turen som ble avsluttet med mulighet
for servering på Digerud grendehus.
Søndag 11. oktober hadde Frognmarkas Venner guidet tur fra Røis til
Skanseåsen bygdeborg
Denne turen gikk også i et utbyggingstruet område, siden det er en del av
kommunens planlagte Kolstad-utbygging. Kjell Wærnhus var guide og fortalte om
heller, helleristninger, fangstgroper og natur og kulturhistorie i området. 31
turdeltakere var med på turen som gikk i flott høstvær.
FROGN PÅ LANGS
God støtte fra Akershus fylkeskommune på 30 000 kr samt støtte fra våre trofaste
sponsorer sikret innkjøp av nye bord til mellomstasjoner og transport. Rodegruppene
gjorde en fin jobb med klargjøring av traseen, og staben hadde dagen før marsjen
bare igjen hovedmerkingen å utføre. Kun ved Ullerud går turen tre hundre meter på
asfalt. Resten av marsjen gikk gjennom vekslende skogsterreng. Rundt 30 personer
var engasjert under avviklingen av marsjen. I et flott høstvær stilte mer enn 200
personer ved start på Ramme gård i Vestby. Mer enn halvparten gikk de 28 km til
Stupinn på grensen til Nesodden. Resten meldte seg av på én av våre fire
mellomstasjoner. Alle som trengte transport, ble fraktet til Drøbak eller tilbake til
Ramme gård. Transporten gikk knirkefritt fra alle mellomstasjonene; ingen måtte
vente mer enn 30 minutter på Stupinn. Marsjen var igjen en suksess og er etablert
som et årlig arrangement. For 2016 vil turen bli ytterligere perfeksjonert og forbedret,
og vi snur antagelig marsjretningen. Folk har virkelig noe å glede seg til. Sett av
andre søndag i september de neste årene. Turmarsjen har egen webside som du
finner på: www.frognmarka.no
TURER I SAMARBEID MED FROGN FRIVILLIGHETSSENTRAL
Frognmarkas Venner ved Grete Voll Tandberg har i samarbeid med Veronica Hove
fra Frogn frivillighetssentral arrangert 14 turer i 2015.
Målgruppen har vært “de litt spreke” som ønsker å bli bedre kjent i Frognmarka og
som ønsker turfølge. Turene har vært lagt til onsdager med start kl. 11, og gangtiden
har ligget på mellom 2,5 og 5 timer. Turene annonseres i Amta, og de ligger på
nettsiden til Frivilligsentralen og på kommunekalenderen.
Vandringene har gått i alle deler av Frognmarka, men også besøkt Vestby og
Nesodden. Turene har hatt mellom 7 og 25 deltakere, og den mest populære turen
gikk fra Hvitsten via Emmerstadbukta og Krokstrand tilbake til Hvitsten.
17. MAI OG BORGERTOGET I DRØBAK
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Grete Weydahl tok initiativet og meldte oss på. Dette ble en stor suksess med 30
deltakende. God reklame for Frognmarkas Venner og ikke minst Frogn på langs.
FESTNINGSMARSJEN OSCARSBORG
Sammen med Forsvaret og Frogn historielag gjennomførte vi en flott marsj som går
på tvers av Frogn. Marsjen tok utgangspunkt i Skansene fra Heer og gikk til toppen
av Håøya. Det ble puljevis start med egen guide. Tolv mellomstasjoner med guiding
underveis. Starten gikk 31. mai, og forberedelsene sikret suksessen. Det var
fantastisk vær under marsjen og 174 deltakere. Marsjen vil bli gjentatt i 2016, og
forberedelsene er i gang: www.festningsmarsjen.no
STIGRUPPAS ARBEID I 2015
Stiarbeid
Stigruppa er delt inn i syv grupper som
dekker hver sin rode. Rodene dekker alle
blåmerkede stier og rødmerkede løyper i
Frogn. Arbeidet med rydding, merking og
skilting utført i 2015, fordeler seg slik:
Alle grupper
454 timer
Tilrettelegging og avvikling av
Frogn på langs:
443 timer

Alle hovedstier i Frogn er nå ryddet, skiltet og merket med unntak av stien mellom
Lindebråte og Digerud grendestue. Vi har litt problemer med å få på plass
ryddeavtale med noen få grunneiere. Dette regner vi med å ha på plass i løpet av
2016. Det er behov for ny merking i området for skogsdrift på begge sider av RV23
på grunnen til Froen gård.
Totalt timeantall inklusive Frogn på langs 2015
Dugnadsbidrag fra FV 917 x 300
Tilskudd: Akershus fylkeskommune

917 timer
275 100 kr
143 800 kr

SØKNADER OG TILSAGN OM TILTAKSMIDLER TIL FRILUFTSLIVET OG
ANDRE PROSJEKTER
En egen gruppe har jobbet med søknader for tiltaksmidler til friluftsliv. En oversikt
over innsendte søknader, omsøkte og innvilgede midler er gitt i tabellen nedenfor.
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Tiltak
Omsøkte midler
Innvilgede midler
Akershus fylkeskommune (søknad om tiltaksmidler til friluftsliv 2015)
Stiarbeider og markatilgang –
312 000,50 000,Frognmarka 2015
Frogn på langs 2015
30 000,30 000,Nærturer – Frognmarka 2015.
35 000,35 000,Turbokprosjektet
Karttavler og skilt – Frognmarka
28 800,28 800,2015.
Gjensidigestiftelsen (søknad om midler til 2015)
Tilrettelegging for stier i Frognmarka
102 000,med hovedvekt på Seierstenmarka
Sparebankstiftelsen DNB (søknad om midler til 2015)
Utbedring av stier i Seierstenmarka
102 000,-

0,-

0,-

Frogn kommune

Sum (for 2015)

609 800,-

143 800,-

KARTPROSJEKTET
Etterspørselen av kartet vårt er veldig bra, om enn ikke i samme tempo som vår
første utgivelse. Neste utgivelse kan komme i løpet av en seks-syv års tid, hvis ikke
landskapet skulle forandre seg drastisk i mellomtiden.
HJEMMESIDE www.frognmarka.no
Hjemmesiden har jevnt besøk. Hyppigst besøkt er våre tur- og kartsider samt
stigruppas informasjonssider. Førstesiden har, som tidligere år, tatt seg av alle
viktige begivenheter og nyheter gjeldende Frognmarka. Frogn på langs og
Festningsmarsjen har også dratt opp besøkstallene. Vårt engasjement mot bro over
Indre Oslofjord har nok også del av ansvaret for en god økning av besøkende siden
fjoråret. Tabellene under gir en generell beskrivelse av antall besøk gjennom året.
Hjemmesiden har gjennom flere år hatt en gradvis økning av faste brukere. To store
topper kommer naturlig nok i forbindelse med avviklingen av turmarsjen Frogn på
langs og Festningsmarsjen. Som tabellene under viser, har økningen av besøk siden
2014 vært i overkant av 50 %.
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DRIFT AV HJEMMESIDEN www.broneitakk
Nettstedet for Alliansen mot bro over indre Oslofjord er opprettet og driftet av
Frognmarkas Venner ved Trygve Gulliksen. Nettsiden har stor trafikk og er
betydningsfull i vårt arbeid for en faktabasert beslutning. Oppropet mot bro kan nåes
fra nettsiden.

MEDLEMMER OG VERVING
Medlemsantallet pr 31. desember er 526 personer, hvorav 192 er enkeltmedlemmer,
158 hovedmedlemmer og 176 familiemedlemmer til hovedmedlemmene.
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Det har vært avholdt tre vervestands i 2015, men erfaringen viser at det ikke er så
mange som melder seg inn der og da. Til sammen meldte åtte seg inn på stands. Vi
tror likevel det har verdi å vise seg fram, dele ut brosjyrer og snakke med dem som
ønsker dette. Vi har til sammen fått 29 nye eller tilbakevendte medlemmer gjennom
året – mange på eget initiativ etter turer eller andre arrangementer.
Totalt medlemstall er likevel redusert med 24 personer.
30 personer har meldt seg ut av ulike grunner inkludert flyttinger, alder og dødsfall,
og 23 er strøket ved årets slutt. Styret besluttet høsten 2014 at et medlem som ikke
har betalt kontingent eller gitt noen form tilbakemelding etter henvendelser gjennom
to år, vil bli strøket fra medlemslisten.

ANNONSERING
Vi har hatt sporadiske annonseringer gjennom året samt målrettede annonseringer i
forbindelse med turer i Frognmarka og Frogn på langs. Den nye turboka har også
hatt noen få annonser.

10

5. GODKJENNING AV REGNSKAPET 2014
FROGNMARKAS VENNER
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FROGNMARKAS VENNER
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FROGNMARKAS VENNER, FROGN PÅ LANGS
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FROGNMARKAS VENNER, FROGN PÅ LANGS
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REVISORS BERETNING TIL REGNSKAPENE
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6. INNKOMNE FORSLAG
7. ARBEIDSPLAN FOR PERIODEN FRA ÅRSMØTET 2016
TIL ÅRSMØTET 2017
VÅRT FORMÅL
Frognmarkas Venner arbeider for sikring av Frognmarka i nord og sør som
friluftsområde gjennom en varig, juridisk bindende markagrense. Frognmarkas
Venner arbeider også for at kulturlandskap, kulturminner og det biologiske
mangfoldet i Frognmarka sikres og ivaretas for fremtidige generasjoner.
Frognmarkas Venner er en partipolitisk uavhengig forening og er tilsluttet foreningen
Bærekraftig Follo.
ARBEID KNYTTET TIL KOMMUNEPLANENS AREALDEL I FROGN 2013-2025
Planen ble vedtatt i juni 2013.
Vårt mål er å forhindre at befolkningen skal miste de verdifulle natur- og
friluftslivsområdene i Kolstadskogen og langs Odalsbekken. Dersom det blir
utbygging, er det viktig å sikre grønne korridorer gjennom områdene mot
Skanseåsen bygdeborg og i traseen for Frogn på langs mot Røys. Odalsbekken må
også sikres som ørretbekk.
Måna og Holtskogen med prosjektet Holt park var grunnen til at Frognmarkas Venner
ble stiftet. Dersom Holt park bygges ut, vil det bli liggende som en barrière og
ødelegge den sammenhengende grøntstrukturen vi nå har fra Seiersten og ut i
Frognmarka med tilknytning nordover og østover.
Vi har så langt brukt alle ankemuligheter for å forsøke å hindre at områdene blir
utbygd. Vi vil fortsette å bruke enhver mulighet for å forhindre utbygging. Bygging i
området er ikke startet opp.
KOMMUNESTYREMELDING FOR IDRETT, FRILUFTSLIV OG NÆRMILJØ
Frognmarkas Venner skal fortsette arbeidet ned aktive innspill til Frogn kommunes
plan som er under arbeid. Vi ønsker medvirkning fra oss selv og andre lag og
foreninger, og vil fortsette arbeidet for å oppnå dette. Prosjektet «Kartlegging og
verdisetting av friluftsområder» vil bli et viktig grunnlag for kommunestyremeldingen.
Frognmarkas Venner skal utarbeide eget kartgrunnlag og verdisetting. Dette
oversendes Frogn kommune innen utgangen av mai.
KOMMUNEDELPLAN FOR NORDRE FROGN
Frognmarkas Venner vil arbeide mot utbygging i Fuglesangåsen og ved Garder.
MARKAGRENSE/MARKAPLAN I FROGN
Vi vil overfor Frogns politikere fortsette arbeidet for en juridisk bindende markagrense
for Frogn.
PROSJEKT FOLLOMARKA
Som medlem i Bærekraftig Follo vil vi bidra til fortsatt drift av foreningen og
foreningens arbeid for et fremtidig vern av Follomarka.
REGIONAL PLAN FOR AREAL OG TRANSPORT I OSLO OG AKERSHUS
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Planen er nå vedtatt. Vi vil arbeide for å sikre at Frogn kommune etterlever planens
intensjoner.
NEI TIL BRO I INDRE OSLOFJORD
Frognmarkas Venner vil arbeide for at Frognmarka og fjordrommet ikke skal
ødelegges av en dyr og unødvendig bro.
FYLKESVEI 156 FRA BONN TIL TUSSE. NY HOVEDADKOMST TIL NESODDEN
OG NORDRE FROGN
Vi vil fortsette vår innsats for tunnel og forsøke å minske konfliktene i området mot
Tusse og vår trasé for Frogn på langs.
PLANER FOR TURER I 2015
Vi planlegger to turer i 2016:
• 22. mai fra Digerud til Sønderstøa, i samarbeid med Digerud Grendestue.
• 16. oktober til Dalsmåsan.
Frogn på langs i samarbeid med Drøbak maratonklubb er kommet for å bli også i
2016.
Festningsmarsjen Oscarsborg med Oscarsborg festning som arrangør er et
samarbeid mellom Oscarsborg festning, Frogn historielag og Frognmarkas Venner.
Vi vil i 2016 legge ned betydelige ressurser på dette.
TILRETTELEGGING FOR BRUK AV FROGNMARKA
• Fortsette arbeidet mot kommune og fylke for å få forståelse for at vårt arbeid
med tilrettelegging av marka kommer hele befolkningen til gode.
• Fortsette salget av vårt nye turkart og vår nye turbok.
• Arbeide for å få Frogn kommune til å finansiere leie og vedlikehold av
biloppstillingsplasser ved Stubberudtjernet og Linnebråte som nå dekkes av
oss.
• Vedlikeholde 85km stier.
• Vi vil arbeide videre med del to av planen for bedret adkomst til
Seierstenmarka for mennesker med nedsatt mobilitet. Gjennomføringen er
avhengig av avtaler med grunneier.
• Vi vil rehabilitere gammel hytte på Dalsmåsan (Kafé Dalsmåsan) til et turmål
med mulighet for en rast og varmt drikke.
VERVING AV NYE MEDLEMMER
Vårt siktemål er 30 nye medlemmer i 2016. 23. april holdes vervestand på Drøbak
torg.
FORBEDRING AV RUTINER FOR MEDLEMSREGISTRERING OG FAKTURERING
Styret skal fortsette arbeidet med å legge om rutiner for medlemsregistrering og
fakturering. Vi har nå en løpende oppdatering av medlemslista og oppfølging av
medlemmer som ikke betaler.

8. KONTINGENT 2016
Styrets innstilling:
Nåværende kontingent på 200 kr for enkeltmedlemmer eller familie endres ikke.
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9. FREMLEGGING AV BUDSJETT FOR 2016
Budsjett Frognmarkas Venner 2016
Driftsinntekter
Kontingent
Salg av kart
Salg av turbok
Norsk tipping
Støtte Nei til bro over indre Oslofjord
Akershus fylkeskommune
Akershus fylkeskommune
Tilsk. Gjensidige

Merknader
Budsjett 2016
Regnskap 2015
59 130
62 000
30 055
20 000
14 575
15 000
528
500
18 750
55 000 Turskiltprosjektet innvilget
113 800
50 000 Kafe Dalsmåsan omsøkt

114
311 952

297 500

Driftsutgifter
Lagerendring kart
Lagerendring turbok

4 883

1 000

-41 196

7 400

Turbok

75 000

Utbetaling 2015 er for prosjekt
Seierstenmarka 2016
95 000 Seierstenmarka tilrettelegging

Tilskudd Sparebankst.
Tilsk Frogn kommune
Diverse
Sum inntekter

48 581

Utg. Stiprosjektet
187 426

Tilskuddsmidler bundet til
225 000 prosjekter 2016

Utgifter stiprosjektet. Dalsmåsan kafe
50 000
Nei til bro over indre Oslofjord
25 845

6 000

Torstein Aamodt minnebenk
11 714
Årsmøteutgifter
Arrangementer

6 315

6 000

4 056

4 000

Diverse utstyr, rekvisita

13 203

5 000

Kontorrekv.

1 827
2 208
1 986
1 020
13 302
1 674
4 273
872

2 500
2 000
2 000
1 200
5 000
2 000
2 000
500

287 989
23 963
164
24 127

321 600
-24 100
200
-23 900

Porto
Itkostnader
Postboksleie
Borsjyrer og lignende
Annonser
Div. utg og tap
Bankgebyr
Sum driftsutgifter
Driftsresultat
Finansinntekter
Årsresultat

Underskudd dekkes av opparbeidet egenkapital se regnskapets balanse.
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10. VALG
VALGKOMITEENS INNSTILLING TIL NYTT STYRE:
Funksjon
Navn
Leder
Øystein Giertsen
Styremedlem
Gudny Okkenhaug
Styremedlem
Trygve Gulliksen
Styremedlem
Trygve Almøy
Styremedlem
Siv Skjøthaug
Styremedlem
Grete Weydahl
Styremedlem

Tor Lunder

Styremedlem

Kjell Wærnhus

Varamedlem

Kine Halvorsen Thoren

Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem

Hilde Degerud Jahr
Tor Johannessen
Bjørn Larsen

Status
1 år – gjenvalg
2 år – gjenvalg
2 år – gjenvalg
2 år – gjenvalg
2 år – gjenvalg
1 år – ikke på
valg
1 år – ikke på
valg
1 år – ikke på
valg
1 år – ikke på
valg
1 år – ny
2 år – ny
2 år – gjenvalg

Revisor

Hans-Erik Boug

1 år – gjenvalg

STYRETS INNSTILLING TIL VALGKOMITÉ:
Følgende er ikke på valg:
Leder
Veronica Hove
1 år
Medlem
Morten Hansen
2 år
På valg:
Medlem

Jon Weydahl

3 år ny

11. OPPMERKSOMHET FOR GOD INNSATS
Vi vil også i år gjøre litt stas på noen av våre medlemmer som har gjort en stor
innsats for foreningen. Kunngjøres på årsmøtet.
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Web:
E-post:

www.frognmarka.no
redd@frognmarka.no

