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4. STYRETS BERETNING FRA ÅRSMØTET 2018 TIL ÅRSMØTET
2019
INNLEDNING
Stigruppa har virkelig gjort en kjempeinnsats i 2018! Nytt av året er blant annet
rydding, merking, skilting og opprettelse av grunneieravtaler for ny 3,5 km sti mellom
Stupinn og Blylaget. Alle større tettsteder i Frogn er nå knyttet til det merkede
hovedsti/løypenettet. Mindas kafé på Dalsmåsan er blitt et populært turmål og har nå
fått en egen brønn for bålslukking og brannberedskap. En liste på det imponerende
arbeidet til stigruppa finner du på et eget punkt for stigruppas arbeid 2018.
Frognmarkas Venner har intensivert arbeidet for en varig markagrense for Frogn i
2018. Vi har nedsatt en egen markagruppe spesielt for dette arbeidet. Markagruppen
har opprettet god kontakt med flere av Frogns partier. Svært gledelig er det at Frogns
politikere sørget for at en Markagrense for Frogn nå er en målsetning i
kommuneplanens samfunnsdel.
Kommuneplanens samfunnsdel har vært til første gangs behandling. Vi har engasjert
oss og mener Frogns mål for utbygging og vekst er for høye. Vi har savnet en samlet
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strategi for kommunens vekst og vil mobilisere frem mot kommunens rullering av sin
arealplan. Her blir en avgrensing av utviklingsområdet Drøbak, grønn grense, og
markagrense for Frogn sentrale temaer.
Frognmarkas Venner har jobbet for et friluftsråd i Frogn siden 2015. I år ble rådet
dannet. Etter litt navneforvirring heter det Frogn Friluftsforum. Frognmarkas Venner
vil engasjere seg aktivt i Forumet.
Områdeplanen for Kolstad, Klommestein skog og Odalen ble lagt på høring i
desember 2018. Frognmarkas Venner har lagt mye jobb ned i høringsuttalelse og
kontakt med partiene i denne saken. Vi mener det er feil å bygge ut Kolstad og
ønsker at Frogn konsentrer seg om Byutviklingsplanen for Seiersten, Ullerud og
Dyrløkke.
Turene vi var med å arrangere, ble i 2018 preget av tre store begivenheter.
Festningsmarsjen Oscarsborg på våren fikk ca. 130 deltakere inkludert guider og
vegvisere. Årets Frogn på langs slet med en forferdelig værmelding og fikk 116
påmeldte. Kyst til kyst i Frogn var også i år fulltegnet. Flott tur som blir et fast
arrangement. I tillegg hadde vi to andre turer. Tursamarbeidet med Frivilligsentralen
på hverdager har også i år fungert veldig bra.
Arbeidet mot bro i indre Oslofjord har vi ikke kunnet skrinlegge på tross av
regjeringens vedtak om ny tunnel. Vi i har fulgt opp Organisasjonen Bedre veiers
klage til ESA gjennom flere brev. Klagen er ikke sluttbehandlet. www.broneitakk.no

STYRETS SAMMENSETNING
Styret som ble valgt på årsmøtet 20. mars 2018, 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, Christopher Brodersen, Bjørn Larsen og Tor Johannessen
Regnskapsfører:

Elisabeth Stensrud

Revisor:

Hans Erik Boug

Valgkomité:
Leder: Jon Weydahl
Medlemmer: Knut Hove og Sylvi Ofstad Samstag
Styret har i perioden avholdt 9 protokollerte styremøter. Øystein har representert
Frognmarkas venner på fire protokollerte arbeidsmøter for Festningsmarsjen 2018.
Vi har opprettet egen markaplangruppe i perioden. Markaplangruppen har avholdt
fire protokollerte gruppemøter. I tillegg har gruppen hatt møter med fire av Frogns
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politiske partier og møte med Oslo og Omland friluftsråd. Gruppen har også hatt et
eget møte med enhet for samfunnsplanlegging i Frogn.
Frognmarkas Venner har tatt initiativet til dannelsen av Frogn Friluftsforum. Øystein
har ledet interimstyret og det ar avholdt fire protokollerte møter i interimstyret.

MEDLEMMER OG VERVING GJENNOM 2018
Medlemsantallet per 27. januar 2019 er 738 personer, hvorav det er 251
enkeltmedlemmer, 203 hovedmedlemmer og 284 familiemedlemmer til disse
hovedmedlemmene.
Vi har avholdt fire vervestands i perioden, to på Drøbak City og to ved Follo Museum.
Vi har fortsatt godt resultat i vervingene, og det svært hyggelig. Erfaringen er fortsatt
at det gir best uttelling å ha verving ute når folk er på vei ut i marka, men vi vil også
fortsette med to stands på Drøbak City i 2019.
Vi har til sammen fått 150 nye medlemmer i 2018, flest på vervestands, men også
mange på eget initiativ. 12 personer har meldt seg ut av ulike grunner inkludert
flyttinger, alder og dødsfall. Totalt medlemstall har økt med 138 personer i løpet av
perioden, noe vi anser som en bra økning.
I den forbindelse kan det nevnes at ingen har blitt strøket på grunn av manglende
kontingentinnbetaling i 2018. 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. Men fordi 3.gangs varsel ikke ble utsendt høsten
2018, på grunn av manglende oversikt over kontingentinnbetalinger på Vipps på det
tidspunktet, har vi valgt ikke å gjennomføre en slik strykning i januar 2019.

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 arbeide for å beskytte
verdifulle friluftsarealer som Kolstadskogen ved Drøbak mot nedbygging. Vi har
engasjert oss kraftig i arbeidet mot eventuell motorvei gjennom Frognmarka og bro
over nordre Håøya.
Frognmarkas Venner arbeider gjennom sin Markaplangruppe mot varige
markagrenser for Frognmarka. Friluftsarealene eies hovedsakelig av private
skogeiere, og Frognmarkas Venner ønsker å samarbeide best mulig med disse.

MARKAPLANGRUPPEN
Frognmarkas venner fikk dannet en egen Markaplangruppe i september. Gruppen
består av: Øystein Giertsen, Bror Gevelt, Kine Halvorsen Thoren og Knut Hove.
Markaplangruppen har avholdt fire protokollerte gruppemøter. I tillegg har gruppen
hatt møter med flere av Frogns politiske partier og møte med Oslo og Omland
friluftsråd. Gruppen har også hatt et eget møte med enhet for samfunnsplanlegging i
Frogn vedrørende «grønn grense» for utviklingsområdet Drøbak.
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Arbeidsgruppen har satt kommunevalget i Frogn 9.september 2019 som første
milepæl Før dette skal gruppen ha utarbeidet:
 Et grunnlag for diskusjon om fastsettelse av grønn grense i utviklingsområdet
Drøbak med kartforslag. Denne må være ferdig før sommeren 2019. Parallelt
skal vi arbeide for en aksept for tanken om en fremtidig markagrense i Frogn.
 Gruppen foreslår at Frognmarkas arrangerer et folkemøte i Drøbak i august
2019 med fokus på behovet for å sikre natur og friluftsområder langsiktig med
en markaplan. Betydningen av grønn grense i Drøbak blir da sentral.
Gruppen har planlagt og innkalt til det åpne møtet om «Markaplan for Frogn» på
første del av årets årsmøte.

PROSJEKT FOLLOMARKA
Frognmarkas Venner er aktiv i Bærekraftig Follo. Foreningen har hatt liten aktivitet
men vurderes som strategisk viktig for diskusjoner vedrørende en felles Follomarka.
Frognmarkas Venner har nedsatt en egen Markaplangruppe i 2018.
Markaplangruppen har utarbeidet en ny strategi:
1. «Markagrense i hver kommune etter plan og bygningsloven.
2. Målsetning om å innlemme Follomarka i Markaloven ved utvidelse av
Markalovens virkeområde på sikt.

KOMMUNEVALGET 2019
Frognmarkas Venner har sendt innspill til alle Frogns partiers valgprogram. Vi har
invitert til møter med de politiske partiene og hatt møter med flere av partiene.
Vi har lykkes i å få til et åpent møte i første del av årsmøtet 20mars med tittelen
Markagrenser i Frogn. De politiske partiene møter til paneldebatt og ordfører Odd
Haktor Slåke vil åpne møtet. Vi er litt optimister nå! Som nevnt tidligere planlegges et
stort folkemøte under valgkampen i august.

KOMMUNEPLAN FOR FROGN 2018-2030
Frogn kommune hadde forslag til Kommuneplanens samfunnsdel på høring med frist
9.januar 2019. Frognmarkas Venners høringsuttalelse la vekt på følgende
hovedpunkter:
 Frognmarkas venner er glade for at Markaplan er inne som en målsetning for
planperioden.
 Vi påpekte at den veksten Frogn kommune har vedtatt ligger langt over
prognosene for befolkningsvekst fra SSB og Akershus fylkeskommune. Vi
mener veksten bør senkes fra 100 til 50 boliger pr. år.
 Kolstad er ikke i tråd med føringene i Regional plan for areal og transport i
Oslo og Akershus. Vi har foreslått at Kolstad fjernes fra kommuneplanen.
Samsvar med Akershus fylkeskommune.
Vi mobiliserer mot den kommende rulleringen av kommuneplanens arealdel. Vi har
derfor planlagt et åpent møte om markagrenser i første del av vårt årsmøte i 2019.
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STRATEGIGRUPPAS ARBEID
Strategigruppa jobbet frem grunnlag for styret for mulig organisering av et friluftsråd
for Frogn. Etter stiftelsen av Frogn Friluftsforum er strategigruppens arbeid overtatt
av vår nye Markaplangruppe.

FROGN FRILUFTSFORUM
Frogn Arbeiderparti hadde en interpellasjon i kommunestyret i 2015 hvor de foreslo
opprettet et friluftsråd i Frogn. Dette lå lenge i det dødvannet vi har opplevd på en
rekke saker som berører natur og friluftssaker i Frogn kommune. I 2018 fattet DFIs
leder interesse for saken og tok den opp med sitt parti Høyre.
Med drahjelp fra ordfører Odd Haktor Slåke bidro Frogn kommune til innkalling til
stiftelsesmøte for en organisering av friluftsinteressene i Frogn 20.september 2018.
Et interimstyre på fem ble valgt og Frogn har en saksbehandler som skal ha
kontakten med Frogn Friluftsforum som ble navnet etter noen runder. Interimstyret
har hatt fire protokollerte møter og utarbeidet forslag til vedtekter og øvrige
årsmøtepapirer.
Første ordinære årsmøte blir 27.mars 2019. Frognmarkas Venner har som mål å
bidra aktivt inn i Frogn Friluftsforum slik at forumet blir til nytte for friluftsinteressene
og for Frogn kommune.

FREMTIDIG KRYSSING AV OSLOFJORDEN
Nei til bro over indre Oslofjord. www.broneitakk.no
Ingen vil ha motorvei gjennom Nordmarka – vi vil ikke ha motorvei gjennom
Frognmarka og rasering av fjordrommet.
Regjeringen landet ned på å velge nytt tunnelløp. Dette er stadfestet gjennom
stortingets behandling av Nasjonal transportplan. Statens vegvesen er i gang med
forberedende arbeider. Byggestart er planlagt til 2021.
Organisasjonen Bedre Veier(OBV) sendte en klage til ESA i januar 2018. Den
skyldes ESAs tidligere uttalelse om at bygging av tunnelløp nr. to ikke vil være et
brudd på EFTAs tunneldirektiv.
Nei til bro over indre Oslofjord sendte brev til ESA i november 2018 hvor vi påpekte
ubehagelig nære relasjoner mellom OBVs advokat og personer i ESAs stab. Klagen
skulle vært sluttbehandlet i 2018 men er ennå ikke avsluttet.

REGULERINGSSAK FOR RV 23 OG NYTT LØP I OSLOFJORD-TUNNELEN
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
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Frogn kommune har nå vedtatt planen med området Brevik sør-vest dvs 100 da i
Fuglesangåsen. Frogn kommune har forpliktet seg til å bygge færre boliger. Totalt
100 i Brevik-Dal området. Samtidig har fylkesmannen forutsatt at Frogn kommune
ikke skal fremme reguleringsplaner for bolig på følgende felt som nå er inne i
kommuneplanen: Digerud mot Fagerstrand, Hallangsvingen (konvertering til bolig) og
Skyssrud.
Frognmarkas Venner støtter en styrking av Dal/Brevik og mener det er rom for dette
på allerede avsatte arealer også uten utbygging i Fuglesangåsen. Vi vil følge med
når Frogn kommune starter sitt arbeid med grønn grense for utviklingsområdet
Drøbak. Hva som faller utenfor grønn grense i Drøbak vil få betydning for nordre
Frogn.

OMRÅDENE MÅNA-HOLT
Motstanden mot utbygging av disse områdene var grunnen til at Frognmarkas venner
ble stiftet. Dersom Holt park blir realisert, vil den bli liggende som en sperre mellom
friluftsområdene fra Seiersten til Skyssrud og Frognmarka mot nord og øst.
Holt Park er ikke igangsatt og ser mere og mere ut som et tapsprosjekt. Området bør
tilbakeføres til LNF-område.
Områder Måna Nord-Sør er nå avskoget. Interessentene i områdene har luftet
omgjøring av rekkefølgebestemmelsene vedrørende kryssområdet ved Måna og ny
fylkesvei mot Skyssrud. Statens vegvesen holder igjen med henvisning til kommende
plan for Oslofjordforbindelsen byggetrinn 2 med 4 felt fra Vassum og nytt tunnelløp.

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. Odalsbekken er én av Frogns viktigste gytebekker for sjøørret.
Block Watne og Frogn kommune la frem forsalg til utbygging i 2018. Forslaget ble
ikke gjort kjent for Frognmarkas Venner. Forslaget ble presentert for Frogn kommune
29. januar, men først gjort offentlig tilgjengelig på Frogn kommunes nettside i mai.
Forslaget bryter etter vår mening med de vedtatte forutsetningene for utbyggingen av
Klommestein skog. Vi skrev derfor innspill om dette som ble oversendt Frogn
kommune 19-21.juni 2018.
Frogn kommune fremmet områdeplanen til behandling 12. desember. Våre innspill
om brudd på forutsetningene for Klommesten skog var da ikke vedlagt som et
grunnlag i saken. Dette er alvorlig da vårt brev påpekte at områdene som var avsatt
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til grønn korridor og barns lekeområde i kommuneplanens arealplan og i vedtatt
planprogram nå mot forutsetningene var foreslått utbygget. Den grønne korridoren
som går langs toppen av Skorkeberg til Dyrløkkeåsen skole er foreslått avskjært ved
byggeområdet for Skorkeberg skog. Det vil etter vårt syn være en fallitterklæring for
Frogn kommune dersom vi i 2019 ikke er i stand til å tilrettelegge for friluftsliv og
barns leg når de greide dette ved utbyggingen av Skorkeberg i 70 og 80årene.
Akershus fylkeskommune har anbefalt å utsette behandlingen av områdeplanen.

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. Planen ble endelig vedtatt i desember 2015.
I Frogn er Drøbak utpekt som utviklingsområde utenfor bybåndet for Stor-Oslo.
Innenfor Drøbak bys grense skal det avgrenses et område for utvikling. I henhold til
veileder for Grønn grense skal utviklingsområdet ligge innenfor en sirkel med radius
på 1 km og senter i et kollektivknutepunkt. Utbyggingen innen Grønn grense skal
være 80% av kommunens boligutbygging. Dette blir en krevende oppgave for Frogn
kommune. Vi har påpekt at Kolstad vil falle utenfor en slik sirkel. Akershus
fylkeskommune har derfor anbefalt Frogn kommune å utsette Områdeplanen for
Kolstad, Klommestein skog og Odalen til etter at Grønn grense for Drøbak er fastlagt.
Utenfor Grønn grense, 20% av kommunens boligbygging, skal det etter planen være
«vedlikeholdsvekst». Dette vil da si at svært mange av de planlagte utbyggingene
innen bygrensa vil måtte konkurrere med boligbygging i nordre Frogn.
Både Akershus fylkeskommune, Fylkesmannen og Statens vegvesen har lagt vekt
på at planen som også Frogn kommune har signert skal følges

BYUTVIKLINGSPLAN FOR SEIERSTEN, ULLERUD OG DYRLØKKE
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.
Akershus fylkeskommune har i forbindelse med høring av kommuneplanens
samfunnsdel anbefalt Frogn kommune å prioritere byutviklingsplanen, og å utsette
områdeplanen for Kolstad, Klommestein skog og Odalen.

KOMMUNESTYREMELDING FOR IDRETT, FRILUFTSLIV OG NÆRMILJØ
Frognmarkas Venner har fortsatt arbeidet ned aktive innspill til Frogn kommunes plan
som er under arbeid. Vi ønsker medvirkning, også 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 utarbeidet eget kartgrunnlag og forslag til verdisetting innen opprinnelig frist
for innspill i mai 2016.
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Kommunens arbeid med planen ble «igangsatt» i 2014, og fremdriften har ikke vært
tilfredsstillende. Frogn AP fremmet en interpellasjon om saken høsten 2015, uten at
rakettfart ble resultatet. I 2017 forventet Frogn kommune at planen skulle sluttføres i
2017. I 2017 ble planen utsatt til 2018. Den er nå «utsatt» til 2019. Det er etter det vi
forstår nå usikkert om planen i det hele tatt vil bli sluttført som en egen plan.
Frognmarkas Venner vil oppfordre Frogn kommune til å opprette en dedikert stilling
som skal jobbe med friluftsformål. Stillingen må bemannes med friske krefter som har
en egen interesse for å oppnå konkrete resultater til beste for friluftsliv og folkehelse i
kommunen.

SMÅBÅTHAVN PÅ HÅØYA
Bryggeanlegg i Dragsund er nå realisert. Vi har levert innspill til planprogram for
reguleringsplan i Tåjebukta. Frognmarkas venner har bedt om at det reguleres inn
egen korridor mot naturreservatet for adkomst med kajakk/robåter.

FYLKESVEI 156 FRA BONN TIL TUSSE. NY HOVEDADKOMST TIL NESODDEN
OG NORDRE FROGN
På tross av våre innspill vedtok Frogn kommune planprogrammet med
tunnelalternativ 7b. Dette betyr med på Rørmyr og avskjæring av sti/løype i
Jomfrudalen. Statens vegvesen argumenterer med at sti og skiløype vil bli lagt om
slik at den krysser over sør for Rørmyr. Denne løsningen gir en svært bratt
nedkjøring mot veien og vanskelig adkomst og linjeføring opp på den andre siden av
dalen.
Vi følger saken videre. Første alternativ er å få til lukket for ny vei løsning forbi løypa
vår. Alternativ to er bro over fjellskjæringen.

TURER
Vi har arrangert tre medlemsturer i tillegg til de større arrangementene som er
beskrevet i egne poster.
Frogn på langs på ski
Første fellestur «Frogn på langs på ski» som gikk av stabelen søndag 25. februar.
Det var en fantastisk vinter i 2018 og hva var vel da bedre enn å få med Frogns
befolkning på en felles skitur gjennom Frognmarka fra syd til nord. Det var bevertning
og fyr i ovnen på Mindas kafe og til tross for at det var vinterferie deltok ca 150
skiløpere på hele eller deler av turen.
Tur på nordre Håøya
Lørdag 16.juni la 4 båter ut fra Vindfangeren med 39 tobente og 4 firbente
turdeltakere med kurs for Dragsund på Håøya. På Mølla hvor det tidligere hadde
vært kruttønneproduksjon, møtte vi Helge Haugen som fortalte historie fra Håøya helt
fra munkene kom hit i middelalderen, Dynos sprengstoffproduksjon og campingliv på
øya fram til 1980-tallet. Turen gikk videre til Håøya gårds hovedhus fra 1660 og til
bebyggelsen fra Dynos aktivitet på øya. Etter rundturen på Mellomøya var det lunch
på Håøya Naturverksted før vi gikk over til Nordøya hvor vi passerte en isdam,
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gravrøyser fra jernalderen og området hvor seks nordmenn ble henrettet av tyskerne
i 1941.

Fra tjern til tjern i Nordre Frogn
21. oktober gikk årets siste tur, fra tjern til tjern i Nordre Frogn med 15 deltakere.
Vi startet fra Frogn videregående skole og gikk ned til Oppegårdtjern, Frogn største
innsjø og gikk videre til Breimåsan hvor det har vært torvuttak og hvor det også ligger
et lite tjern midt i myra. Været var upåklagelig og turfølget hadde en deilig rast ved
det idylliske tjernet Krøkle. Turens vendepunkt var Stubberudtjern og på hjemveien
passerte vi også tjernet Kalfausen. Turen var 12 km, men dette så ikke ut til å være
noe problem for deltakerne som alle var svært fornøyde med turen som for mange
ble en tur i et ukjent område av Frognmarka

FROGN PÅ LANGS

Fra starten ved Ramme gård.
uansett vær.

Speaker, Bror Gevelt, er beredt

God økonomisk støtte fra Akershus fylkeskommune, Frogn kommune og Sport1,
sikret nødvendige innkjøp av utstyr samt dekning av transportutgifter.
Rodegruppene hadde gjort en god jobb med klargjøring av traséen, og staben utførte
hovedmerkingen dagen før marsjen startet. Kun ved Ullerud går turen tre hundre
meter på asfalt, resten av marsjen går i vekslende skogsterreng. Rundt 30 personer
var engasjert under avviklingen av marsjen. Det var tilbringertjeneste med buss fra
Drøbak til Ramme gård.
Påmeldingen til slike arrangement er væravhengige og 2018 hadde vi ikke klaff.
Værmeldingen uka i forkant meldte ekstremt med regn og påmeldingen bar preg av
det. 116 meldte seg på, noe som er betydelig lavere enn vi er vant med.
I et pøsende regnvær stilte 86 deltakere til start på Ramme gård, med målgang på
Stupinn på Nesodden. Mer enn halvparten gikk eller løp de 28 km og passerte
Frogns to grensebekker, Solbergelva i syd og Hasla i nord. Resten avsluttet turen på
en av våre fem 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 20 minutter på Stupinn.
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Marsjen er gjennomregulert og etablert som et årlig arrangement. For 2019 vil turen
bli ytterligere perfeksjonert og forbedret med Ramme gård som startområde. Folk har
virkelig noe å glede seg til. Sett av andre søndag i september de neste årene. Totalt
antall dugnadstimer: ca. 400 timer i forberedelser og gjennomføring av marsjen.
Turmarsjen har egen webside som du finner på: www.frognmarka.no

FESTNINGSMARSJEN OSCARSBORG
Det ble 130deltakere i strålende sol. Hærens befalskole manglet dessverre og
kollisjon med Drøbak Challenge og junior Challenge kan ha innvirket på deltakelsen.
Neste års arrangement er under forberedelse og vi satser på å unngå fjorårets
kollisjon med Drøbak Challenge. Tilbakemeldingene fra deltakerne var veldig gode.

FRA KYST TIL KYST I FROGN

Digerud brygge
(fjordbåtene)

Matbit på Mindas
kafé

Husmannsplassen
Målen

Guide
Gulbjørnrud

Denne guidede turmarsjen på tvers av Frogn arrangeres som et årlig arrangement,
alltid første søndag i mai. Turen har et tak på 60 deltakere pga. busstransport og av
hensynet til guiding underveis. Det var full buss også i 2018.
Turmarsjen går fra Brevik Brygge til Digerud Brygge. Turen går via Dalsmåsan,
Glennemåsan, Mindas kafé, Saraåsen, Måren, Søndre Gulbjørnrud, Agnormåsan,
Digerud og Hethulldammen. Turen bruker både lokale og profesjonelle guider, og
deltakerne får en reise med fjordbåter, istrafikk, torvindustri og krigshistorie. Det er
pauser og matservering på Mindas Kafé og Søndre Gulbjørnrud.
Turmarsjen har egen webside som du finner på www.frognmarka.no Der kan du også
melde deg på turen i 2019.

TURER I SAMARBEID MED FROGN FRIVILLIGSENTRAL
Rapport fra arrangørene:
2018 var et fint tur-år, og vi gjennomførte 7 turer i tidsrommet 18. april – 27. juni og 8
turer i tidsrommet 12. september – 5. desember.
Turene fant sted i Ås, Vestby, Nesodden og Frogn. På de fleste turene var vi ca. 20
deltagere. Fugleturen ved Årungen og turen over Håøya hører med til årets
høydepunkter, og i likhet med de to foregående årene, avsluttet vi tur-året med et
besøk hos Torill Weiskopf i «Fjøset» i Nordre Frogn. Vi ble servert suppe og kake, og
praten gikk muntert rundt bordet.

10

I tillegg til de annonserte turene inviterte Veronica Hove gjennom hele året til turer i
Frognmarka dersom vær og føreforhold tillot det. Turdeltakere og arrangører er
takknemlige for arbeidet Frognmarkas venner utfører. Godt merkede stier og gode
kart gjør det mulig for oss å ferdes på kryss og tvers i vår kommune.
17. MAI OG BORGERTOGET I DRØBAK
Grete Weydahl tok initiativet og meldte oss på. Dette ble igjen en flott markering. God
reklame for Frognmarkas Venner og ikke minst Frogn på langs. Her er vi ferd med å
stille opp:

STIGRUPPAS ARBEID I 2018
Stigruppa er delt inn i syv undergrupper som igjen er ansvarlig for hver sin rode.
Rodene dekker alle blåmerka stier og rødmerka løyper i Frogn. Gruppene tar seg
også av tilrettelegging av stier for turmarsjene Frogn på langs og Kyst til kyst.
Vi har utført flere mindre, enkeltstående prosjekter som fellesdugnader i 2018:
 Rydding, merking, skilting og opprettelse av
grunneieravtaler for ny 3,5 km sti mellom
Stupinn og Blylaget.
 Merking av skiløype Stubberuddalen – Bjerke 3
km.
 Restaurering av karttavle ved Veisvingbatteriet.
 Rydding av skiløyper til 6 m høyde:
o Stubberudtjernet – Rørmyr 2 km
o Rørmyr – Linnebråte 3,5 km
o Stubberudtjernet – Bølerhytta 1,5 km
o Teipa – Bjerke 1,5 km
 Oppsetting av 60 stiskilt fordelt på hele Frogn.
 Vedhogst på Mindas kafé.
 Innstallering av brannbrønn og fuglekasser på
Mindas kafé.
 Oppsetting av vedlager og materiallager på Mindas kafé.
 Utbedring av skiløypa ved Rørmyr (ny klopp og rydding av stein).
 Syv stigrupper har utført det årlige vedlikeholdet av 85 km med sti/løype i
Frogn.
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Kavling og utbedring av 500 m sti mellom Skuterud og Stupinn.
Oppdatering av karttavleplan for Frogn (25 karttavler).
Oppdatering av skiltplan for Frogn 500 stiskilt.
Total kostnad kr 50 000.

Alle hovedstier og løyper i Frogn, totalt 85 km, er ryddet, skiltet og merket, med
unntak av:
1. Stien mellom Agnormåsan og Agnorveien (800 m)
2. Agnormåsan og Østskogen ved Digerud grendestue (1000 m)
3. Kolstad skog mot Skanseåsen (500 m)
4. Holtskogen fra Skyssrud til Tremannssteinen (1000 m)
5. Holtskogen ved Breimåsan (300 m)
6. Østre del av Oppegård skog (600 m)
Vi har litt problemer med å få på plass ryddeavtale med noen få grunneiere. Dette
regner vi med å ha ordnet i løpet av 2019.
Dugnadsinnsats og tiltaksmidler for 2018
Dugnadstimer for stirydding, inklusive Frogn på langs for 2018 ligger på 1.624 timer.
Dette utgjør et dugnadsbidrag fra FV i 2018 på: 1 624 x 300,- = 487.200 kr

ETABLERING AV MERKET KYSTSTI FRA SKIPHELLE TIL SOLBERGSTRAND
Kyststiprosjektet har stått i stampe i 2018, med et lite lyspunkt på slutten av året.
Etter mange purringer ble det gjennomført en befaring i november der kommunen,
Oslofjorden Friluftsråd og FV deltok. Det ble konkludert med at det var en fin trase.
Det var få punkter som pekte seg ut med behov for tilrettelegging og på strekket
Skiphelle til Solbergstranda kunne tenke man tenke seg flere alternative stivalg både
helt i vannkanten men også kombinert med eksisterende stier lenger opp.
Det var enighet om at kommunen stilte sitt grunnlagskart, utarbeidet som
studentoppgave, til rådighet for FV for videre bearbeiding med tanke på trasevalg og
evt. tilretteleggingstiltak. Til tross for purringer, har FV p.t. fortsatt ikke mottatt
kartunderlaget pr. 07.februar 2019.
Hvis vil velger å fortsette prosjektet, og det realiseres, vil kommunen ha den endelige
avgjørelsen på trase og tilretteleggingstiltak, stå for grunneieravtaler og bestemme
skilting og skiltdesign.

PROSJEKT
KARTLEGGING
AV
BRUKEN
AV
FROGNMARKA
I
BARMARKSPERIODEN 2018
Med syv lasertellere har vi i tre ukes perioder 2018 (vår, sommer og høst) foretatt
telling av markabruken i Frogn.
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Den totale bruken av marka-områdene i Frogn i barmarksperioden (240 dager) er
basert på disse tellingene og er statistisk beregnet for hele barmarksperioden.
Telling og beregning viser stor bruk av Frognmarka.
Størst tetthet av brukere har Seierstenmarka med hele ca. 67 % av total bruk eller
ca. 426 personer i gjennomsnitt hver dag. Veldig mange av disse går ut fra Follo
Museum og innover på vår tursti mot Øvredammen. Denne turstien er også
tilrettelagt for mennesker med nedsatt mobilitet.
Våre tellinger og beregninger tilsier at totalt ca. 153 304 personer besøkte
Frognmarka i barmarksperioden på 240dager. Dette tilsvarer ca. 4 471besøk hver
uke og ca. 639 pr. dag.Tellinger er fordelt slik:
Høy bruk
Middels bruk
Lav bruk
NB!
Vi har ikke gjort tellinger i
Seiersten
Røis – Ramme
Linnebråte –
områder merket med blå
marka
Røis –
Dalsmåsan
skrift. De blå områdene
Kyststi –
Skanseåsen
Linnebråte –
har vi anslått til å utgjøre
Håøya
Brevik – Bonn
Furukollen
Kyststi –
Linnebråte – Digerud 30 % av bruken i de tre
områdene vi har talt.
Sønderstøa
Stupinn – Blylaget
Den beregnede totale
Kyststi - Skiphelle
Froen – Tjuvåsen
bruken av
Oppegårdstj. rundt Froen - Bonn
markaområdene i
Stubberudtj. –
Fjøseråsen rundt
Brevik
Håøya – Retterstedet barmarksperioden er:
Stubberudtj. –
Håøya – på langs
(102 206 + 13 440 +
Målen
2 280) + 30 % = 153 304
personer
Hele undersøkelsen kan tilsendes på forespørsel.

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.
Tiltak
Omsøkte midler
Innvilgede midler
Akershus Fylkeskommune (søknad om tiltaksmidler til friluftsliv 2018)
Turbok. Ny utvidet utgave
41 750,24 000,Turmarsjen "Frogn på langs 2018"
50 000,50 000,Turskilt i Frognmarka 2018
50 000,50 000,Turmarsjen "Fra kyst til kyst i Frogn
19 000,19 000,kommune 2018"
Turskilt i Frognmarka 2018.
16 624,16 624,Ekstrabevilgning
Frogn kommune (Tiltaksplan for idrett, friluftsliv og nærmiljø)
Turmarsjen "Frogn på langs 2018"
10 000,5 000,Turmarsjen "Fra kyst til kyst i Frogn
5 000,5 000,kommune 2018"
Frogn kommune (kulturkontoret)
Driftstilskudd
60 000,20 000,252 374,189 624,Sum (for 2018)
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Det er utarbeidet egne rapporter for gjennomføringen av de ulike tiltakene. Disse er
tilgjengelig på forespørsel.
Som i tidligere år er Akershus Fylkeskommune en god finansiell støttespiller for vårt
arbeid. Videre er det gledelig at Frogn kommune også for 2018 innvilget oss
driftsstøtte over kulturbudsjettet samt gav oss støtte til Frogn på langs og Kyst til
kyst.
Vi har også et økende tilskudd fra grasrotandelen fra Norsk tipping, da flere og flere
velger Frognmarkas Venner som mottaker.

KARTPROSJEKTET
Etterspørselen av kartet vårt går veldig bra, om enn ikke i samme tempo som vår
første utgivelse. Neste utgivelse kan komme i løpet av en 3 – 4 års tid, hvis ikke
landskapet skulle forandre seg drastisk i mellomtiden.

TURBOK
Vi utga i 2019 en oppgradert versjon av turboka «Frogn på kryss og tvers». Boka er
trykket i rivesikkert og vannfast Tyvek papir og har limfrest rygg. Antall turer er økt fra
24 til 29, alle med interessant lokal historikk og faktaopplysninger. Salget går bra via
våre forhandlere.

HJEMMESIDE www.frognmarka.no
Besøkene på vår hjemmeside har holdt seg stabile, på tross av at vi i stor grad
bruker vår Facebookside til informasjon og markedsføring. Markedsføring via
Facebook har gitt økt besøk på www.frognmarka.no sine tur- og kartsider samt
stigruppas informasjonssider. Førstesiden på vår hjemmeside har tidligere år tatt seg
av alle viktige begivenheter og nyheter gjeldende Frognmarka. Da disse
markedsføres nå i stor grad via Facebook.
Frogn på langs og Kyst til Kyst har også dradd opp besøkstallene. Effekten fra vårt
engasjement mot bro over Indre Oslofjord www.broneitakk.no har fortsatt en viss
bruk.

DRIFT AV HJEMMESIDEN www.broneitakk.no
Siden har nå en jevn trafikk. Oppropet mot bro som kan nåes fra nettsiden har
stagnert, mye pga. at regjeringen har tatt standpunkt for en ekstra tunnel. Avgjørelse
angående trasévalg endte på en ny tunnel. Statens vegvesen har nå gjenopptatt
forberedelsene for ny tunnel.

FROGNMARKAS VENNER PÅ FACEBOOK
https://www.facebook.com/FrognmarkasVenner/?fref=ts
Vår facebookside har hatt stor betydning for kontakten med medlemmer og kanskje
særlig for opplysning om vårt arbeid til nye medlemmer og befolkningen generelt.
Den blir også lagt merke til blant interesserte ut over vår egen kommune.
14

Vi er nå i overgangen til å ta i bruk en ny hjemmeside. Mye av annonsering av
aktiviteter, opplysninger om vårt dugnadsarbeid og arbeide for markagrenser osv. vil
da legges til facebooksiden mens opplysninger om styret, innmeldinger, påmeldinger
og andre opplysninger fortsatt finnes på nettsiden.

FOLLOMARKA FRILUFTSPORTAL PÅ FACEBOOK
Nyopprettet, lukket gruppe under Frognmarkas Venner sin Facebookside. Siden er
beregnet på friluftsinteresserte i Follo og har 372 medlemmer. Her deles blant annet
opplysninger om andre friluftsgrupper i Follo og deres turer. Veldig nyttig.

BRUKERSTATISTIKK
Tabellene under gir en generell beskrivelse av antall besøk på hjemmesiden og på
Facebook gjennom året. To store topper kommer naturlig nok i forbindelse med
avviklingen av turmarsjene Frogn på langs og Kyst til kyst.
www.frognmarka.no

Frognmarkas Venner på Facebook https://www.facebook.com
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Likerklikk 2018 på Facebook

Våre engasjerte tilhengere på Facebook
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Follomarka friluftsportal på Facebook

ANNONSERING
Facebook
Vi har i 2018 i stor utstrekning benyttet Facebook til gratis og betalt annonsering. Vi
har markedsført vårt arbeid, turer, tur-videoer, kart og turbok. Annonseringen har blitt
distribuert på mange forskjellige Facebook-portaler. De betalte annonsene er
målrettede og treffer Facebook-brukere i nærmiljøet. Totalt sett har vi gjennom året
nådd ut til mange tusen personer i Frogn. Det er vanskelig å måle denne effekten
konkret, men vi er i hvert fall synlige for et stort publikum gjennom hele året for en
relativt liten kostnad i kroner. Eksempelvis har det kostet oss 3 500 kr for et 20-talls
annonser, hvor enkelte har gått over en periode på to mnd.
Amta
Vi bruker fortsatt annonsering via Amta. Spesielt i forbindelse med turmarsjer,
guidede turer og annen relevant informasjon om vår aktivitet. Prisen er høy i forhold
til Facebook, men vi når mange av de menneskene vi ikke når via vår hjemmeside og
Facebook. I en viss grad har vi også positiv nytte av lokalavisen via enkelte
reportasjer.
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5.

GODKJENNING AV REGNSKAPET 2016

6.
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FROGNMARKAS VENNER
REGNSKAP 2018

NOTER

P-plasser, leie/brøyting: Betalt for 2017 og 2018 for plassene på Linnebråte og Stubberudveien.
Kart : Det ble solgt, direkte/fakturert, 135 kart i 2018. Inntakskost er kr 15,17 pr kart. Lagerendring
blir 135 x kr 15,70 = 2119,50.
Turbok: Det ble solgt, direkte/fakturert, 62 turbøker, hvorav 41 gamle og 21 nye. Inntakskost er kr
48,58 for gamle bøker og kr 80,63 for nye. Lagerendring blir 41 x kr 48,58 og 21 x kr 80,63, til
sammen kr 3685,01.
Kundefordringer: Forskuttert tilskudd til Kyst til kyst fra Frogn kommune, kr 5000. Diverse utgifter
til Frogn på langs og Kyst til kyst betalt av Frognmarkas venner, kr 4916. Dobbeltbetaling til Fjellform
kr 16 850. Div forhandlere for salg av turbøker og kart.
Gjeld : Leverandørgjeld bla kr 15 538 for løypeskilt og 6188 for rør til sti ved Stubberudtjernet.
Annen gjeld er påmeldinger til Frogn på langs og Kyst til kyst innbetalt til Frognmarkas venner.

Egenkapital
Ek pr 01.01.2018

kr 141 103

Overskudd 2018

kr 71 682

Ek pr 31.12.2018

kr 212 785

Frogn, 04.02.2019

Elisabeth Stensrud
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FROGNMARKAS VENNER, FROGN PÅ LANGS/KYST TIL KYST
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REVISORS BERETNING TIL REGNSKAPENE

Frognmarkas Venner
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REVISORS BERETNING TIL REGNSKAPENE

Frogn på langs/Kyst til kyst

25

7. INNKOMNE FORSLAG
Det var ikke kommet inn forslag ved fristens utløp.

7. ARBEIDSPLAN FOR PERIODEN FRA ÅRSMØTET 2019
TIL ÅRSMØTET 2020
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.
KOMMUNEPLAN FOR FROGN 2018-2030. SAMFUNNSDELEN
Frognmarkas Venner vil arbeide for å få en plan for samfunnsutvikling som bedre tar
vare på natur og friluftsområder.
OMRÅDEREGULERING FOR KOLSTAD, SKORKEBERG SKOG OG ODALEN
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 traséen for Frogn på langs mot Røys. Odalsbekken må
også sikres som ørretbekk.
KOMMUNEDELPLAN FOR NORDRE FROGN
Frognmarkas Venner vil følge opp en eventuell utbygging i området kalt Brevik sørvest som ligger i enden av Fuglesangåsen slik at skadevirkningene begrenses mest
mulig.
HOLTSKOGEN OG OMRÅDENE VED TORSHYTTEN
Områdene ved Torshytten, som feilaktig er blitt hetende 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 ved Holt
Park blir utbygd. Vi vil fortsette å bruke enhver mulighet for å forhindre utbygging.
KOMMUNESTYREMELDING FOR IDRETT, FRILUFTSLIV OG NÆRMILJØ
Frognmarkas Venner skal fortsette arbeidet ned aktive innspill til Frogn kommunes
plan som burde vært ferdigstilt for flere år siden. Hele planen har nå en uviss fremtid.
FROGNFRILUFTSFORUM
Frognmarkas Venner bidro sterk til dannelsen av Frogn Friluftsforum i 2018. Vi vil
arbeide aktivt i FF, og for at forumet kan bli en styrking av friluftsinteressene i Frogn.
Målet er å bedre samarbeidet med Frogn kommune for foreninger og lag med
interesser innen natur og friluftsliv.
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MARKAGRENSE/MARKAPLAN I FROGN
Frognmarkas Venner skal gjennom sin Markaplangruppe arbeide mot å få inn en
langsiktig Markagrense som sikrer frilufts og naturområder for Frogns befolkning
også i fremtiden.
Første delmål er en avgrensing av de områdene som skal beholdes som områder for
landbruk, natur og friluftsliv(LNF) i den kommende arealplanen. Vi skal jobbe for at
Markagrenser i Frogn blir et sentralt tema i kommunevalgkampen før valget i høst.
Frognmarkas venner skal søke allianser og samarbeid med andre aktører som Oslo
og Omland Friluftsråd og Den Norske Turistforeningen.
 Vi avholder et åpent møte om markagrenser i første del av vårt årsmøte
20.mars.
 Vi planlegger et folkemøte om Frognmarka og markagrenser i høst før valget.
PROSJEKT FOLLOMARKA
Som medlem i Bærekraftig Follo vil vi bidra til fortsatt drift av foreningen og
foreningens arbeid for et fremtidig vern av Follomarka.
Vi vil søke samarbeid med grupper i nabokommunene våre som vi har felles
interesser med.
REGIONAL PLAN FOR AREAL OG TRANSPORT I OSLO OG AKERSHUS
Planen er vedtatt i desember 2015. Vi vil arbeide for at Frogn kommune skal
etterleve planens intensjoner. Dersom Frogn kommune ikke etterlever planens
intensjoner og kravpunkter, vil vi ta dette opp med Akershus fylkeskommune og
Fylkesmannen i Oslo og Akershus.
NEI TIL BRO OVER INDRE OSLOFJORD
Regjeringen har vært klare i sitt valg av ny tunnel. Frognmarkas Venner vil fortsette
arbeidet mot bro til byggingen av ny tunnel er i gang.
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 sti- og løypetrasé for Frogn på langs.
PLANER FOR TURER I 2019
 Fra kyst til kyst i Frogn med start på Digerud brygge og mål ved Brevik brygge
skal vi arrangere også i år. Turen er nå et fast arrangement.
Vi vil i tillegg arrangere to egne turer i 2019.
I tillegg til disse vil vi fortsatt bidra i våre to samarbeidsprosjekter:
 Frogn på langs i samarbeid med Drøbak maratonklubb er kommet for å bli
også i 2019.
 Festningsmarsjen Oscarsborg er nå igjen et av «borgens» arrangementer.
Kommandanten arrangerer marsjen sammen med Oscarsborg Festnings
Venner og med Frogn historielag og Frognmarkas Venner som
samarbeidspartnere.
OPPGRADERING AV TURSTI FOR MENNESKER MED NEDSATT MOBILITET I
SEIERSTENMARKA
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Frognmarkas Venner skal oppgradere turstien fra Seiersten Skanse til Gloslibekken
dersom vi får uttelling på omsøkt tilskudd fra Akershus fylkeskommune.
Vi skal i samarbeid med Frogn kommune forberede søknad om spillemidler for
utbetaling i 2020 for oppgradering av turstien fra Nedredammen til Øvredammen.

TILRETTELEGGING FOR BRUK AV FROGNMARKA
 Vi vil 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 turkart.
 Fortsette salget av vår nye og utvidede turbok.
 Arbeide for å få Frogn kommune til å finansiere leie og vedlikehold av
biloppstillingsplasser ved Stubberudtjernet og Linnebråte og på Røis, som nå
dekkes av oss.
 Vedlikeholde 85 km stier.
 Vi vil besørge vedlikehold, slik at Mindas kafé på Dalsmåsan kan være et
innbydende turmål med mulighet for en rast og varm drikke.
 Vi vil arbeide for en merket kyststi fra Skiphelle til Solbergstrand i samarbeid
med Frogn kommune. Dersom samarbeidet med Frogn kommune stopper opp
vil vi arbeide for å gjøre prosjektet i egen regi.

VERVING AV NYE MEDLEMMER
Vårt siktemål er 100 nye medlemmer i 2019.

8. KONTINGENT 2019
Styrets innstilling:
Nåværende kontingent på 200 kr. for enkeltmedlemmer eller familie endres ikke.
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9. FREMLEGGING AV BUDSJETT FOR 2019
Budsjett Frognmarkas Venner 2019
Driftsinntekter
Kontingent
Salg av kart
Salg av turbok
Norsk tipping
Akershus fylkeskommune

Regnskap 2018
kr
kr
kr
kr
kr

Akershus fylkeskommune.. Støtte nytt opplag
turbok
Akershus fylkeskommune. Tursti Seierstenmarka
Tilsk Frogn kommune. Driftsstøtte
Gaver
Diverse
Sum inntekter

kr
kr
kr
kr
kr
kr

Budsjett 2019
Merknader
kr
70 000
kr
13 000
kr
7 000
kr
4 000
Turskiltprosjektet. Turskiltprosjektet ble
avsluttet fra Akershus fylkeskommune
76 374 kr
2018
Omsøkt. Støtte 2017 var fra
69 720
13 650
7 100
3 900

24 000
20 000
11 290
288
226 322

kr
kr
kr
kr
kr
kr

Sparebankstiftelsen
230 000
20 000 Søkes vår 2018
1 000
2 000
347 000

Driftsutgifter
Lagerendring kart
Lagerendring turbok

kr

2 120 kr

2 100

kr

-77 343 kr

5 000

Nytt opplag turbok

kr

81 028 kr

-

kr

82 805 kr
kr

Generell stimerking og dugnadsutgifter
Turskiltprosjektet
Seierstenmarka. Turvei for bevegelseshemmede

kr
Kyststi Skiphelle - Solbergstrand
kr
P-plass Stubberudtjernet, vedlikehold
Utgifter stiprosjektet. Mindas kafe
Nei til bro over indre Oslofjord
Grunnleie Parkering Stubberudtjernet ,Lindebråte
og Røis
Snøbrøyting Lindebråte
Snøbrøyting Røis
Årsmøteutgifter
Arrangementer
Diverse utstyr, rekvisita
Kontorrekv.
Porto
Itkostnader
Postboksleie
Borsjyrer og lignende
Annonser avis og FB
Div. utg og tap
Forsikring
Bankgebyr
Ny hjemmeside .Trine Suphammer
Sum driftsutgifter
Driftsresultat
Finansinntekter
Årsresultat

-

kr

Tall 2017 er alle utgifter stigruppa eks
20 000 Mindas kafe
15 000
Betinger støtte fra Akershus
230 000 fylkeskommune
Alternativ dersom Frognmarkas Venner
20 000 utfører prosjektet i egen regi
4 000
4 000
1 000

kr

kr
7 632 kr
kr

kr

11 000 kr

7 000

kr
kr
kr

kr
3 750 kr
8 325 kr

2 000
5 000
7 500

kr
kr
kr
kr
kr
kr

17 904
1 659
2 285
1 130
2 875

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

10 000
10 000
1 500
2 000
3 000
1 200
4 000

kr
kr
kr
kr

5 536
1 041
2 085
867

kr
kr
kr
kr

8 000
2 000
2 500
1 000

kr

13 000

kr

154 699 kr

380 800

kr
kr
kr

71 623 kr
58 kr
71 681 kr

-33 800
200
-33 600

Merknader
Stort driftoverskudd for 2018 skyldes innkjøp av nye turbøker med stor inngående varebeholdning som ikke var hensyntatt i budsjettet.
Budsjettert underskudd for 2019 dekkes fra akkumulert egenkapital.
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10. VALG
VALGKOMITÉENS 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
Kjell Wærnhus
Styremedlem
Jan Kraft
Varamedlem
Arve Halstvedt
Varamedlem
Liv Vogt
Varamedlem
Tor Johannessen
Varamedlem
Bjørn Larsen

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

Revisor

1 år – gjenvalg

Hans-Erik Boug

STYRETS INNSTILLING TIL VALGKOMITÉ:
Følgende er ikke på valg:
Leder
Knut Hove
1 år
Medlem
Sylvi Ofstad Samstag
2 år
På valg:
Medlem

Kine Halvorsen Thoren

3 år ny
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