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Forord

«Byen i skogen», som Blystadlia kalles, har

eksistert i over tre tiår. Folk har kommet, og

folk har gått. Folk har satt sitt preg på

Blystadlia, og Blystadlia har satt sitt preg på

folk. De mer enn 2500 menneskene som

bor oppe i åsen, med utsikt over store deler

av Romerike, fjell og åser, har sin egen

rytme i livet. Det er ikke mange forunt å

leve i et bilfritt boligområde med

barnehage, skole, samt butikk og

aktivitetssenter, i kombinasjonen med å ha

Østmarka som nærmeste nabo, med

Bjønnåsen og unike bademuligheter i

Åmotdammen, samtidig som 418bussen

bringer de mange pendlere til og fra

hovedstaden hver dag.

Når så året er 2014, og fortsatt ingen har

funnet det bryet verdt å skrive en bok om

Blystadlia, så skal man i grunnen ha en

svært god grunn for ikke å gjøre det. Noen

i Blystadlia Miljøforum hadde lenge hatt

idéer om en bok. Sommeren 2013 fikk de

kontakt med Håvard Tørring som på sin side

hadde en tanke om å fortelle historien om

Blystadlia med fotografier. Boken du holder

i hendene er resultat av møtet mellom ulike

idéer og en masse frivillig arbeid.

Møtepunktene i Blystadlia er i stor grad

preget av frivillighet og dugnadsånd, slik

som i barnehage, på skole, ved dugnader,

og møter i ymse lag og foreninger. Derfor

var det naturlig å realisere denne boken

som et dugnadsprosjekt, med ulike bidrag

skrevet av mange ulike personer. Det er

historiske tekster, intervjuer, ulike

betraktninger, personlige beretninger og

fotografier. Noen personer har blitt

utfordret av redaksjonen, mens andre har

spurt om lov til å bidra.

Ulike personer opplever ulike ting, på

samme måte opplever ulike personer like

ting ulikt. Bidragene i boken bærer preg av

hvordan den enkelte har ønsket å formidle

det de selv opplever som viktig i sin relasjon

til Blystadlia. Så selv om rammene til

prosjektet ikke har gjort det mulig å få med

seg alt det man kanskje kunne tenkt seg,

så håper vi at vi gjennom å se historien om

Blystadlia gjennom ulike øyne, klarer å

formidle noe om hvor vi kommer fra og

hvem vi er.

Historien om Blystadlia lever videre på

www.blystadlia.no, der du kan lese mer.
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På 70tallet begynte planene å ta form.

NBBL utarbeidet en forenklet

reguleringsplan for området, som ble

godkjent av bygningsrådet og lagt ut til

offentlig ettersyn 27. april 1971. Østmarkas

Venner protesterte og mente at

Rælingsåsen måtte bevares som friarealer,

og bebyggelsen senkes til 275 meter.

Bygningsrådet slo fast at bebyggelsen ble

liggende opp til 295 meter, bortsett fra

vannbassenget, og fant at protesten ikke

burde tas til følge.

Så fulgte en ny serie teammøter der det

ble lagt vekt på å bearbeide og belyse de

økonomiske forhold i prosjektet. På et møte

i februar 1972 var spørsmålet om vei et stort

tema. Det ble drøftet hva en skulle gjøre

med vei til Marikollen. Det første utkastet

viste en gjennomkjøringsvei til Marikollen,

men forutsetningen var at veien ble av en

slik standard at den ikke fristet til

gjennomkjøring.

På dette møtet ble også «Kongeveien» og

muligheten for hvordan en skulle bevare

denne, drøftet. Midlertidig tilknytning til

Gamle Strømsvei, Kurlandsveien og

Sandbekkveien ble også drøftet.

En by blir til
Knut Bøe

Våren 1977, Blystadlia under oppføring.

Kilde: Arvid Løhre

Gravearbeider i Rådyrvegen, våren 1981.

Kilde: Arvid Løhre
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I tillegg til Lilleskogen hadde vi også

Storeskogen, også kjent som Østmarka, og

«Skoleskogen». Kontrastene er store. Et

utrolig spennende punkt i Østmarka var

noe vi kalte Utsiktstoppen. Det var en slags

knaus vi kunne se fra verandaene i

«toern’n» akkurat der Storeskogen møtte

himmelen. Åh, som vi fantaserte og

spekulerte om hvordan det ville være der

oppe.

Etter hvert som vi blei eldre, og

eventyrlysten tok over for frykten (og

antakelig også tillatelser fra mammaer og

pappaer), så dro vi opp dit. Paradoksalt

nok husker jeg lite fra både turen opp, og

utsikten der oppe, men jeg husker

fantasiene våre om hvordan det ville være

der oppe.

Av det jeg har skrevet/erindret, så er det

kanskje to ting som kjennetegner mye av

oppveksten min. Det er venner å leke og

være sammen med, og det er stedene jeg

var sammen med vennene mine på. Nå

har jeg ikke noe annet å sammenligne

med, men Blystadlia var og er et unikt sted.

Da jeg vokste opp var det alltid mange

andre barn å leke med. Det var en tid da

det flytta mange barnefamilier dit. Med sin

nærhet til Østmarka, og sosiale samlings

og lekeplasser var venner, fantastisk lek og

utfordrende eventyr aldri langt unna.

Det er ingen tvil om hvor jeg kommer fra sier Svein Erling, og viser stolt frem tatoveringene på

høyrehånden sin.
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Dagfinn Johansen (71) har femten års botid

i Blystadlia, men husker da «Lia» var skog.

 Jeg ble født på Hektnersletta i Rælingen

under krigen, og fra 1966 bodde jeg i

Orrevegen på Løvenstad.

 Før Blystadlia ble utbygd, hadde kona,

datteren og jeg mange fine skogsturer her,

og vi plukka både blåbær og tyttebær.

Det var uvant da de begynte å sprenge for

å lage veien, men vi fortsatte å gå turer,

og det var spennende å se råbyggene.

Området var tidligere fullt av koller, men de

ble sprengt og jevnet ut da blokkene kom.

 Det er litt pussig at jeg skulle havne her

selv, for det var aldri i tankene mine den

gangen. Da det skulle bygges ut, kan jeg

huske at det var strid mellom

Arbeiderpartiet og Høyre, for

Arbeiderpartiet ønsket at det skulle bygges

blokker, mens Høyre ville ha eneboliger.

Husker da Lia var skog
Nina Holmen / Foto: Håvard Tørring
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I den blaserte oljesmurte virkelighet vi lever

i, så skal det en god håndfull kroner til for å

få noe til å skje, men for virkelig å få ting

ferdig, så er det ingen ting som slår

utsiktene til litt publisitet.

Da de i 2013 startet rehabiliteringen av

Blystadlia skole, var det vel egentlig ingen

som trodde på planen om 17. maifeiring

på ny skole i 2014. Det hadde vært mange

runder frem og tilbake. Tegninger, først

uten basseng, og så etter massive protester

og en smule publisitet, med basseng

hadde vært presentert. Budsjettet gjorde

det budsjetter pleier å gjøre i møtet med

de ulike krav og forventninger som vi kaller

virkeligheten vår. Alt dette ble diskutert

blant bekymrede foreldre, som ble mer og

mer usikre på hva slags skole dette egentlig

skulle bli, siden endringene fra det ene

FAUmøtet til det neste var så store at det

var umulig å skjønne hva som foregikk.

Så når vi da i slutten av mars, i en gedigen

dugnad med både foreldre og barn, bar,

trillet, slepte og kjørte alt pikkpakket fra

brakkene og opp til den splitter nye skolen,

så følte vi nok at det var mer fordi noen

17. mai med det kuleste postnummeret
Tekst/Foto: Håvard Tørring

Anette Skafjeld, med fartstid fra Rælingen,

intervjuer ordføreren mens toget masjerer forbi.

Foto: Håvard Tørring
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ikke ønsket å betale leie for brakkene en

måned til, enn for at skolen var ferdig.

For det var den jo ikke. Møbler manglet,

maling manglet, uteområdene var en

jordhaug og asfalten i gatene var gravd

opp. Det var fortsatt tid til 17. mai. Men nå

hadde man flyttet inn, og da var det ingen

ting som tydet på at det hastet å få noe

som helst ferdig.

Men så var det dette med publisitet da.

Noen hadde kommet på den ideen å

invitere NRK til å sende fra Blystadlia på 17.

mai. Som Anette Skafjeld i NRK sa det:

«Dette er stedet med det kuleste

postnummeret i dag». Dermed fikk 17. mai

komiteen det sparket den trengte for å

starte arbeidet allerede i februar. Lærerne,

som tradisjonelt har vært ganske tynt

representert, fikk det for seg at i år skulle de

stille alle sammen. Og underholdningen

var i år bedre enn den har vært noen

gang.

De siste to ukene før 17. mai, var det

frenetisk aktivitet. Grusbanen ble ryddet,

og veiene ble ryddet og asfaltert.

Uteområdene ble gjort ferdige og skolen

ble malt. 16. mai ble til og med

parkeringsplassen ryddet og merket ferdig.

Det var helt tydelig at noen hadde

bestemt at 17. mai 2014 skulle Blystadlia vise

seg fra sin beste side.

Og når alt som kan krype og gå av

korpsmusikanter i kommunen stiller, alle

lærerne stiller, og til og med ordføreren ser

sitt snitt til, på riksdekkende TV, å legge ut

om hvor flott det er å bo i Blystadlia, som

han selv, av en for oss uforståelig grunn,

har valgt å flytte fra, så er det klart det blir

fest!

Etter heroisk spoling frem og tilbake i

timeslange sendinger på nettTV så klarte

noen å finne tre innslag på noen små

minutter som ikke akkurat fokuserte på all

jobben som var lagt ned i forkant. Men vi

er ikke skuffet. Takket være NRK så løper

barna ut og leker på de flotte, nye

lekeplassene, mens vi andre slipper å gå

rundt og irritere oss over gangveier som ser

ut som krøtterstier. Og neste år,... Det venter

vi til neste år med å tenke på.
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