Bjørndal boligsammenslutning
er en fellesorganisasjon for beboerforeninger,
borettslag, sameier og huseierlag på Bjørndal. BBS
skal bidra til å skape et trygt og godt bomiljø for
befolkningen på Bjørndal og hevde medlemmenes
felles interesser overfor myndigheter, opinion og
næringsliv.

Til
Fylkesmannen i Oslo og Viken
Postboks 325,
1502 Moss
fmovpost@fylkesmannen.no

Bjørndal, 21.oktober 2019

Klage på anleggsvirksomhet i Marka
Det pågår for tiden betydelig anleggsvirksomhet i Marka mellom Grønliåsen, Fløisbonn og
E6. Foruten byggingen av politiets beredskapssenter har også Oppegård kommune stor
anleggsvirksomhet innenfor markagrensa.
Oppegård kommune har ryddet/rasert skogen i et ca. 18 meter bredt belte gjennom Marka.
Her pågår omfattende graving/sprenging, legging av vannledning og opparbeiding av veg.
Arbeidene pågår på hele strekningen fra Fløisbonnveien i Oppegård og opp til E6 ved Åsland.
Anlegget medfører betydelige inngrep i Marka. I tillegg utgjør anleggsvirksomheten en
barriere i Marka som hindrer all ferdsel. I praksis er beboerne i Oppegård og Oslo avsperret
fra å komme over i Sørmarka og Østmarka.
Denne anleggsvirksomheten har nå pågått over lang tid, og etterhvert som anleggsområdet har
blitt utvidet er tilgangen til Marka gradvis blitt vanskeligere, og er nå fullstendig blokkert.
Det er ikke tilrettelagt muligheter for å komme forbi anleggsområdet.
Anleggsarbeidet ser nå ut til å vedvare utover vinteren. Når snøen kommer vil alle våre
skiløyper inn i Marka være sperret. Vi ser på dette som en uakseptabel situasjon.
Vi ber om at Fylkesmannen griper inn for å sikre allmenheten tilgang til Marka.
1. Vi ber om at Fylkesmannen griper inn overfor de ansvarlige for anleggsarbeidet og
sikrer at arbeidet skjer innenfor Markalovens regler/begrensninger. Vi forutsetter at
Fylkesmannen ikke kan ha akseptert et så omfattende arbeid i Marka som vi nå ser.
2. Vi ber om at Fylkesmannen griper inn overfor de ansvarlige for anleggsarbeidet slik at
beboerne på Bjørndal, Hauketo/Prinsdal og store deler av Oppegård sikres frie
skiløyper og tilgang til Marka denne vinteren.
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Bjørndal boligsammenslutning

Med vennlig hilsen
Bjørndal boligsammenslutning (BBS)
Ole Søberg (sign)
For styret

Kopi:
Oppegård kommune, postmottak@oppegard.kommune.no
Oslo kommune, Bymiljøetaten, postmottak@bym.oslo.kommune.no
Oslo kommune, Bydel Søndre Nordstrand, postmottak@bsn.oslo.kommune.no
Skiforeningen, post@skiforeningen.no
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