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En spesiell vinter
Det har vært en spesiell vinter. Vakker
og skivennlig. Veiene i hagebyen har ikke
gitt den samme positive opplevelsen, for
å si det mildt. Manglende brøyting og
strøing har ført til glatte og ujevne underlag. Biler har måttet kjøre på fortau
og gående har måttet bevege seg ut i
kjørebanen. Å kjøre ned bakken i Ullevåls allé har vært en svært ubehagelig
risikosport. Biler har stått parkert fast.
Jo, det har vært en uvanlig vinter, men
vi vet at innimellom skjer det uvanlige.
Det må kommunen som eier av veiene
ta høyde for.
I forrige utgave av Hagebybladet
skrev vi om Kinobygningen og ønsket fra
lokalmiljøet om å etablere et kulturbygg
der. Nå er bygningen solgt, og kjøperen
er ingen ringere enn eiendomsinvestor
Pål Georg Gundersen. Vi har ikke fått
svar på hva planene hans for Vestgrensa
2 og 4 er, men håpet er at han som et
genuint kunst og kulturinteressert menneske kan være interessert i å gjøre noe
spennende ut av Kinobygningen. I tillegg er han opprinnelig en hagebygutt.
En annen endring kan skje på Damplassen. Åpent bakeri ønsker å utvide
ved å omgjøre første etasje av den lille
leiligheten til høyre for bakeriet til en del
av bakeriet. Det er ofte så fullt inne på
Åpent bakeri vintertid at det kan være
vanskelig å finne sitteplass, og leiligheten
er lite egnet som bosted. Generalforsamlingen i Havebyselskapet avgjør saken
26. april. Jeg kommer til å stemme for at
Åpen bakeri får utvide.
Det kan også skje ting når det gjelder
grøntarealene i hagebyen, i alle fall hvis
gartner Steven Long får anledning til å
følge drømmen sin om en mer striglet
hageby. Her er det duket for stort engasjement for alle som er interesserte i
hekkehøyde, bruk av felles grøntarealer
og alléenes utseende.
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PORTRETTET

Blid energi På BiCks
Ikke alle var like sikre på at Bicks ville overleve da kafeen ble åpnet ved
Trikkesløyfa for vel to og et halvt år siden. Ikke bare har den overlevd, men den er
blitt en kulturell nabolagskafé der til og med kronprinsessen har vært innom.
Så er da innehaver Toril Syverstad en kreativ og positiv energibunt som
ikke gir seg med det første.
Tekst: Olav Rokseth Foto: Pål Rødahl

På spørsmål om hvordan hun vil oppsummere satsingen, svarer hun at det først og
fremst har vært kjempegøy. − Det er en
fryd å gå på jobben hver dag. Så har det
vært andre utfordringer enn det jeg forventet. Jeg visste at det kom til å bli tøft å
starte egen bedrift, men jeg var ikke forberedt på hvor beintøft det er å ta kreative
beslutninger når du ikke er uthvilt eller
upopulære beslutninger når du ikke er
helt sikker på at det ordner seg.
For selv om hun med ti års bakgrunn
i Kaffebrenneriet, blant annet som driftssjef og administrasjonskoordinator, var
godt forberedt da hun ville starte for seg
selv, har det ikke manglet på utfordringer som hun måtte ta stilling til. Hun har
blant annet måttet legge om kjøkkenet
flere ganger ganger, møte etableringen
av pizzeriaen på Damplassen og forholde seg til en plutselig strøm av nye gjester
da Café Abel ble stengt av kommunen i
august i fjor. Og når ny gårdeier overtar i
mars kan det bli nye utfordringer alt ettersom hva planene for bygningene er.
TØFFE BESLUTNINGER. − Før jul
måtte hun ta den tøffe beslutningen å
si opp tre ansatte. Jeg så at serveringen
gled godt, men at kjøkkenet ikke leverte
tilfredsstillende. Derfor bestemte jeg meg
for å overta kjøkkendriften selv.
Hun svingte seg rundt og fikk opplæring i å lage asiatisk mat, så nå er det to
asiatiske retter på menyen i tillegg til pai,
suppe og dagens rett. På kveldene har
hun lagt opp til at servitørene kan varme
opp maten. Hun må ha fulgt godt med på
matlagingskurset, for tilbakemeldingene
så langt er overveldende positive.

Hjemme er det fortsatt samboer Nina
som lager maten. − Hun er skikkelig flink
og har hjulpet til som kokk på Bicks ved
behov. I følge flere av gjestene lager hun en
fabelaktig pizza som jeg vurderer å ta tilbake på menyen. Men hver torsdag står jeg
for maten og da blir det middag fra Bicks.
Også deres sju år gammel datter har
trådd til og hjulpet til med å dekke på bord
før selskaper. − Hun skjønner godt at hun
er på jobb og at hennes egne behov akkurat da kommer i annen rekke, sier Toril.
Hun forteller at alle utfordringene på
jobben gjorde at hun ble mer bevisst på
hvor viktig det var at hjemmebanen fungerte bra. – Jeg hadde nok ikke greid jobben hvis jeg ikke hadde det godt hjemme,
sier hun.

Jeg hadde nok ikke
greid jobben hvis jeg ikke
hadde det godt hjemme
Trikset hun bruker for å få nok tid
med familien om ettermiddagen og kvelden, er å stå opp klokken fem, våkne med
en varm dusj, være på jobben halv seks og
så ta seg av kontorarbeidet de to timene
før dørene åpnes halv åtte. Fem dager i
uken!
KULTURKAFÉ. Helt fra starten av ønsket hun å ha kulturkvelder, men visste
ikke helt hva hun ville satse på. Så møtte
hun hagebybeboer og nåværende Samtiden-redaktør Christian Kjelstrup, og dermed ble Bok på Bicks unnfanget.
At en liten nabolagskafé med drøye 30

4

sitteplasser i hovedetasjen har trukket til
seg forfattere som eksempelvis Geir Gulliksen, Linn Ullmann, Erlend Loe, Frode
Grytten, Vigdis Hjorth, Åsne Seierstad
og Thomas Espedal, pluss besøk av kronprinsessen, sier nok noe både om Toril
og Bicks, førnevnte Kjelstrup, og kanskje
også selve Ullevål hageby.
− Jeg er veldig takknemlig for at beboerne definerer Bicks som en kulturkafé.
Jeg får mange tilbakemeldinger og tips til
hva jeg kan gjøre ut av kafeen, og det har
vært enormt givende å oppleve engasjementet som mange gjester viser.
Selv sluker hun bøker, både krim og
annen skjønnlitteratur. På nattbordet ligger for tiden Heidi Lindes siste bok, Talte
dagar, som hun kjøpte etter at forfatteren
ble bokbadet på kafeen. Når familien
drar på helgetur til hytta i Ål har hun alltid med seg en bok som hun leser ut der,
selv om lesingen får hard konkurranse fra
langrenn i skiløypene.
BACONDUFT. I januar og februar i år
var tallene bedre enn på samme tidsrom
i fjor. Utvidete åpningstider kan være en
grunn til den økte omsetningen. Nå kan
man nyte en sen frokost i helgene, kanskje
lokket dit av baconduften som sprer seg
mot Trikkesløyfa. Og på kveldene er det
mulig å sitte lenger enn før og bestille god
mat helt frem til en halvtime før stengetid.
Hvis den nye gårdeieren ikke øker
husleien nevneverdig, er planen å gå tilbake til a la carte. Så selv om det fortsatt kan
bli endringer på Bicks, er det heldigvis én
ting som står fast: At vi gjester blir møtt av
Torils blide og energifylte humør straks vi
kommer innenfor døren.

Toril Syverstad forteller at
Bicks er hennes største hobby,
så det blir mye jobbprat når
hun treffer venninner.
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AKTUELT
REGNSKAPSFØRER ØNSKES

Hagebybladet trenger
ny, frivillig regnskapsfører. Regnskapsføreren sitter i styret. Er
du interessert kan du
kontakte redaktør Olav
Rokseth: hagebybladet@yahoo.no, tlf. 950
26 209 eller styreleder
Bjørn Jensen, bjorn.
jensen10@getmail.
com, tlf. 992 11 518.

KUNSTSAMLER KJØPTE KINOBYGNINGEN

GENERALFORSAMLING
26. APRIL

Torsdag 26. april kl.
18.30 avholder Oslo
Havebyselskap generalforsamling i Ullevål
stadion, inngang fra
gågaten oppgang D,
3. Etasje, sal M6. Registrering fra kl. 17.45. Det
blir bare én sak utenom
de faste postene: Åpent
bakeris søknad om å
omgjøreførste etasje av
den lille leiligheten rett
til høyre for bkeriet.

NYE TÅRN PÅ
NEDRE ULLEVÅL

Nedre Ullevål 1 og 3
– lavblokkene på sydsiden av Ullevålsalleen
mot sykehuset, foreslås
revet og erstattet med
nye 8 -10 etasjes blokker, med til sammen 101
leiligheter. Utbygger er
Solon Eiendom, og prosjektet støttes av Planog bygningsetaten med
visse forbehold.
Ola Lones, leder av
Akersborg vel er ikke
kjent med at det skal
være noen stor motstand mot utbyggingsplanene blant vellets
medlemmer. − Snarere
tvert om så ønsker vi
velkommen bedring i
trafikksikkerhetstiltak
som tryggere fremkommelighet for syklister og fotgjengere
i forbindelse med prosjektet.

Pål Georg Gundersen har investert mye i både kunst og eiendommer. Om han tenker på å bruke deler av
Kinobygningen til for eksempel et galleri, vites ikke. Her er han avbildet på Vestlia Resort på Geilo. Foto:
Håkon Sæbø

Det er eiendomsinvestor og kunstsamler Pål Georg Gundersen som
står bak kjøpet av Kinobygningen og
Vestgrensa 4.
Av Olav Rokseth

Det er ikke hvem som helst som har kjøpt eiendommene. Pål Georg Gundersen (f. 1952) er en av de
største boligeierne i Oslo, med mange bygårder på
hovedstadens vestkant i porteføljen gjennom eierselskapet Merkantilbygg Holding. På Kapitals liste over
de 400 rikeste i Norge kom han i 2017 på 38. plass og
skal være god for 5,3 milliarder kroner.
KULTURELL KAPITAL. Hans kulturelle kapital er
kanskje enda mer interessant. Gundersen er kunstsamler av stort format, blant annet av Edvard Munch
og Kai Fjell. Han er også samler av litteratur og antikviteter. Han har blant annet investert i førsteutgaver av bøker av Hamsun og har en samling norske
drikkekar tre som selv Norsk Folkemuseum – og flere
til – skulle ønske seg.
Videre etablerte han sammen med psykiater
Finn Skårderud i 2014 Villa Sult – Institutt for spiseforstyrrelser. Villa Sult er en rammeorganisasjon der
behandling, forskning, undervisning og utdannelse
står i fokus.
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SAMFUNNSANSVAR. Gundersen er stor på Geilo, der han blant annet eier Vestlia Resort. som er
en del av Geilogruppen. Geilogruppen fikk i fjor
årets næringslivspris i Hallingdal, noe juryen begrunnet med følgende: ”Strategisk satsing, samarbeid, langsiktighet og bærekraft er nøkkelord som
kjennetegner gruppen. Kvalitet, samfunnsansvar og
god lønnsomhet, sammen med ildsjel-mentalitet og
pågangsmot er viktige kriterier for årets næringspris
i Hallingdal 2017.” På Vestli Resort har Gundersen
arrangert kunstweekender med prominente kunstkjennere tilstede. I en reportasje i Aftenposten blir
han betegnet som en filantrop.
HAGEBYGUTT. Hagebybladet oppnådde en kort telefonsamtale med Gundersen mens han var på ferie
med familie i Sveits. Han ville ikke si noe om planene han har for bygningene på John Colletts plass før
overtakelsen den 15. mars. Vi fikk vite at han opprinnelig er hagebygutt, han har bodd i Nils Lauritssøns
vei og gått på Ullevål skole.
Hagebybladet har tidligere beskrevet ønsket fra
mange i nabolaget om å få etablert et kulturhus i Kinobygningen. Geir Knudsen, som leder arbeidsgruppen for Colletts kulturhus, forteller at de har sendt et
innspill til Gundersen og bedt om et møte for å se på
mulighetene.

AKTUELT

CAFÉ ABELS SKJEBNE UVISS

Café Abel har vært stengt i hele
vinter, så stamgjestene har søkt til
Bicks i stedet. F. v Odd Odin, Torgeir
Anstensen, Arild Pedersen og Oddmar Amundsen, som sier at de trives
godt på Bicks men at de savner
filmkveldene og quizen i kjelleren
på Café Abel. Foto: Olav Rokseth

Eieren av serveringsstedet og
Norgesgruppen skal møtes i
mars for en prat om kafeens
videre skjebne.
Av Olav Rokseth

Café Abel har vært stengt siden slutten av
august da Næringsetaten i Oslo kommune
fikk dørene lukket begrunnet i økonomisk
vandel. Serveringsbevillingen ble tilbakekalt
og skjenkebevillingen inndratt ut bevilgningsperioden.
Hagebybladet får tak i eier av kafeen,
Younas, på telefon til utlandet, men får

bare ut av ham at han snart vil komme
tilbake til Norge. I korrespondansen med
Næringsetaten kan vi lese at det er søkt
om videre drift av kafeen under nytt navn,
Abel Revixit AS og med Kabeer Nasir som
100 % eier. Kabeer Nasir skal etter det Hagebybladet forstår være i slekt med Younas.
Younas skal i følge en redegjørelse ikke ha
noe med Cafe Abel å gjøre. Kiwi-kjeden
framleier kafélokalet til Younas, og problemet er at leiekontrakten forutsetter at det er
Younas og/eller hans kone som må drive
stedet. Ut fra dette har Næringsetaten foreløpig avslått søknaden om videre drift, og
det er derfor Kiwi som nå kan avgjøre kafeen videre skjebne.

MØTER YOUNAS. Prosjektdirektør Rolf
Erik Bugge i Norgesgruppen, som eier Kiwi-kjeden, forteller at han skal ha et møte
med Younas når han er tilbake.
− Ingen er tjent med at lokalene står
tomme, men inntil videre holder vi oss til
leiekontrakten som vi har med ham, sier
han.
Når vi lufter bekymringene for at Kiwi
vil kunne komme til å benytte kafélokalene,
sier Bugge at det ikke har vært et tema. − Vi
ønsker et godt forhold til lokalmiljøet, og er
ikke lysten på en omkamp om lokalene, sier
han.

EIENDOMSSKATTEN ØKER
Hagebybeboere må i snitt
betale ca. 20 prosent mer i
eiendomsskatt i år sammenlignet med i fjor.
Av Olav Rokseth

I 2016, det første året eiendomsskatt ble
innført i Oslo, betalte beboerne i hagebyen 1,1 millioner kroner. I 2017 økte beløpet til 2,3 millioner kroner i denne type

skatt, mens i 2018 vil eiendomsskatten i
hagebyen øke til ca 2,8 millioner kroner.
Daglig leder Tor Langø i Havebyselskapet opplyser til Hagebybladet at det er
et fåtall beboere som ikke må betale eiendomsskatt i år selv om de betalte det i fjor.
Dert skyldes at bunnfradraget på beregningen er økt til 4,6 millioner kroner. Det
er også noen som ikke betalte eiendomsskatt i fjor som må betale i år. Det skyldes
at det i år er ligningsverdien på boligen i
2016 som legges til grunn for å beregne
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skatten, mens det året før var ligningsverdien for 2015 da boligprisene jevnt over
var lavere.
SIER DE MÅ SELGE. Langø forteller at
det er noen beboere som er sterkt kritiske
til måten eiendomsskatten er utformet på.
− Jeg har hørt om enslige minstepensjonister og enkelte i lavlønnsyrker som sier
at de nå må selge boligen sin, sier han.
Skatten vil bli innkrevd sammen med
husleien i mai, juni, september og november.

AKTUELT
BOMSTASJONENE KOMMER

Tiltakene for å innskrenke
biltrafikken
i Oslo fortsetter, og
det vil bli satt opp 48
nye bomstasjoner i løpet av året eller tidlig
i 2019. Lokalt vil det
komme én i Sognsveien nordvest av krysset
med Nedre Ullevål, én
i Blindernveien vest
for Teologisk Institutt
samt én i Tåsenveien
nord for krysset med
Thulstrupsgate.

MARIENLYST
SKOLE BLIR
STØRRE

Nybygget på M;arienlyst skole vil stå
ferdig før sommeren.
Til høsten kan skolen
dermed ønske ytterligere 300 elever fra
ungdomstrinnene velkommen – som vil bli
fordelt i 10 splitter nye
klasserom.

GYMNASTIKK
PÅ BERG

Det nye gymnastikkbygget på Berg barneskole skal stå ferdig
i løpet av 2018.

EMINEM TIL
VOLDSLØKKA

30 juni blir det konsert med Eminem på
Voldsløkka. Da er det
17 år siden den amerikanske rap-artisten
besøkte Norge. Siden
den gang har han
solgt over 100 millioner plater. Nå er det
utendørsscenen
på
Oslo Sommertid på
Voldsløkka som blir
arena for konserten.
Oslo Sommertid ble
arrangert første gang
sommeren 2017, med
artister som Marcus &
Martinus og finske Isac
Elliot på scenen.

Det var karnevalfest da Hagebybladet besøkte Damplassen barnehage som ligger inntil Halsparken. Foto:
Olav Rokseth

MANGE BARNEHAGEPLASSER
Opprettelsen av nye barnehager i
området har gjort at Damplassen
barnehage for første gang ikke var
sikret å bli fulltegnet med barn fra
nærområdet.

SMETT I LANGLIA
ÅPNES

Havebyselskapet vil åpne ett eller eventuelt to
nye smett i år. Portalen øverst i Langlia blir
helt sikkert åpnet, og porten som står der nå
blir fjernet. Dette vil skje før sommeren. Ut
på høsten kan nok et smett bli åpnet, men det
er ennå ikke avgjort hvor og når.
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En foreløpig opptelling etter at søknadsfristen gikk ut
1. mars viste at det allikevel så ut til å være nok søkere. − Det ville vært litt synd om beboerne ikke hadde
benyttet seg av hagebyens egen barnehage, sier bestyrer til Hagebybladet. Damplassen barnehage ble
opprettet etter initiativ av Havebyselskapet i 1987.

AKTUELT
HAGEFESTEN
GJENOPPSTÅR

Musikk- og hagefestivalen Sesogn i Sogn
Hagekoloni er tilbake,
etter ett år i dvale. Portene åpnes inn til kolonihagen på Ullevål 15.
og 16. Juni. Som før er
arrangementet gratis.
– Det vil skje mye hyggelig for hele familien,
sier festivalsjef Bente
Tørhaug til Nordre
Aker budstikke. I år
arrangeres festivalen i
samarbeid med Barnekreftforeningen
i
Oslo og Akershus. Hagebybladet kommer
tilbake med mer info
om festivalen i juni-utgaven.

Dette kartet av Abraham Ortelius fra 1570 er hentet fra atlaset Theatrum orbis terrarum, eller oversatt til
norsk: Verdensteater.

SUKSESS FOR BOK OM KART
Boken Verdensteater av hagebybeboer
Thomas Reinertsen Berg har hatt stor
suksess siden den kom ut i fjor høst.
Boken, som omhandler kartenes historie, er kommet
ut i fjerde opplag på tilsammen 12.000 bøker, og er

solgt til åtte land, deriblant USA, Tyskland, England
og Nederland. − En god del sider omhandler kart
over Norge, så det er jo artig at utenlandske forlag
har vist såpass interesse for boken, sier Reinertsen
Berg til Hagebybladet.
Verdensteater er utgitt på Forlaget Press

NY BRO FERDIG I 2019
Grunnarbeidene til den nye gangog sykkelbroen over Ring 3 ved
Ullevål stadion er omsider kommet i gang, med Hag Anlegg som
entrepenør.
Av Bjørn Jensen

Det vil bli en flott bro med asfaltdekke, et sykkelfelt i hver retning og adskilt fortau for gående,
samt ny belysning med ledlys i rekkverk og master. Sykkelveien langs Ring 3 fra Universitetskrysset til Tåsentunnelen vil bli stengt i 2018, og
syklistene henvist til innsiden av Ullevaal stadion
og Kolonihavestien langs Sogn kolonihave forbi
Domus Athletica. I den forbindelse er grusveien
nettopp blitt asfaltert av Statens vegvesen. Den

gamle røde broen ble satt opp i 1992 som en provisorisk løsning, og vil ha bestått i over 25 år før
den nå blir erstattet av en permanent moderne
bro tilpasset dagens trafikkmønster. Det er planlagt ferdigstilling av den nye broen i slutten av
2019, og hele broprosjektet har en kostnadsramme på hele kr 290 mill.
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NY SKOLE PÅ
VOLDSLØKKA

Bystyret besluttet i desember å omregulere
nedre del av Voldsløkka, Uelands gate 85,
fra industri til kombinert formål undervisning/idrettsanlegg
med ungdomsskole
for 720-840 elever i
et nytt bygg på fem
skoleetasjer med flerbrukshall.
Planen sikrer bevaring
av
Heidenreichbygningen, oppgradering
av deler av Uelands
gate og tilstøtende
friområde. Denne skolen skal etter planen ta
imot elever fra skolene
Tåsen, Berg og omkringliggende skoler i
Bydel Sagene, og stå
ferdig i 2022. Bystyret
ber byrådet sikre at
det på nedre del av
Voldsløkka blir toaletter som er tilgjengelige for allmenheten,
og se på mulighetene
for at dette løses i tilknytning til flerbrukshallen.

AKTUELT

UNGDOMSTRINN PÅ SOGN

Den gamle Sogntomten som huser
Blindern VGS skal videreutvikles med ungdomstrinn på skolen
som også vil inkludere den tyske og den
franske skolen i Oslo.
Det legges også opp
til en flerbrukshall på
området.

17. MAI-GENERALEN GIR SEG

Etter over ti års innsats
som arrangør av 17.
mai i Minneparken og
på Damplassen, gir Trine Alderin seg. − Jeg
håper 17.mai tradisjonen vil leve videre,
fordi jeg vet at dette
arrangementet betyr
veldig mye for beboerne i Ullevål hageby
og for naboene rundt,
sier hun til Hagebybladet, og tilbyr seg å bistå med tips og råd til
de som tar over. Styret
i Havebyselskapet har
besluttet å anmode
FAU på Ullevål skole
om å ta ansvaret for
gjennomføringen av
arrangementene, siden det er foreldrene
for 6. klasse som i dag
har et formelle ansvaret. Som før vil borettslaget bistod rundt den
praktiske gjennomføringen.

FJERNET SNØ
FRA TAKENE

Den snørike vinteren
har gjort at Havebyselskapet hele tre ganger
har måttet fjerne snø
fra takene på Damplassen. Hvis snøfangerne er fulle og det
sklir snø og is ned fra
damplassarkene, vil
dette rase rett mot
bakken.

Det vil komme parkering forbudt-skilt ved denne søppelstasjonen ved krysset John Collets allé og Jutulveien. Foto: Olav Rokseth

SØPPELSTASJONER STÅR UBRUKTE
Fire nedgravde søppelstasjoner i
hagebyen har stått uvirksomme siden
i høst.
Av Olav Rokseth

Stasjonene stod klare senhøstes, men grunnet manglende skilting vil de ikke bli tatt i bruk før nærmere
sommeren. Det må skiltes med parkering forbudt-skilt
ved to av stasjonene for å sikre at søppelbilene får tilgang; én i John Colletts allé i krysset med Jutulveien

NY MUR I
TYRIHANSVEIEN
På toppen av Tyrihansveien er hagemuren i ferd
med å bryte sammen mot
veien, så arbeid er satt i
gang med bygging av ny
mur som skal stå ferdig
innen påske hvis tidsskjemaet holder.
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og én i begynnelsen av Langlia. De to andre stasjonene ligger i begynnelsen av Nils Lauritssøns vei og
krysset Langlia-John Collets allé. De to siste kan ikke
tas i bruk fordi de gamle søppelkassene for hele kvartalet må fjernes samtidig.
Skiltingen vil ikke berøre beboerne i særlig grad
siden det er nok av parkeringsplasser i Langlia og sjeldent at noen parkerer i den aktuelle delen av John
Colletts allé.
Vi venter fremdeles på kommunestyrevedtak om
omskiltingen, så det går ikke alltid like fort i kommunen, sier daglig leder Tor Langø i Havebyselskapet.

Stem på Maridalen!
Maridalen er et av de sju viktigste
kulturlandskapene i Norge.
Med et stort mangfold av planter,
insekter og dyr.
Natur også vi kan ferdes i
og glede oss over.
Helt gratis.
For andre er slik natur ubrukte arealer
som utviklere kan tjene store penger på.
Men Maridalen ble vernet i 2001.
Fordi naturvernere sa i fra.

Gi naturen en stemme:
Meld deg inn i Naturvernforbundet:
Send SMS med NATUR til 2377
eller se «Bli medlem» på:
www.naturvernforbundet.no
11

AKTUELT

STUDENTBOLIGER I
BLINDERNVEIEN 6

Bystyret vedtok før jul
planen om studentboliger i Blindernveien 6
med plass til ca 320
studenter samt barnehage. Det legges
til rette for et bygg
på 5-7 etasjer mot øst
samt et 12- etasjes
bygg mot vest. Klagefristen utløp 19.2.
Lokale vel og naboer
til eiendommen har i
høringsrunden påpekt
at de synes bygget
blir for høyt, og at det
vil kunne reflektere
støy (bant annet fra
takterrassen) til omkringliggende
boliger. Det opprinnelige
forslaget fra Studentsamskipnaden i Oslo
innebar to tårn på 11
og 13 meter. Plan- og
bygningsetaten synes
det var for høyt, og
planforslaget ble derfor nedjustert.

SMETT I
LANGLIA ÅPNES

Havebyselskapet vil
åpne ett eller eventuelt to nye smett i år.
Portalen øverst i Langlia blir helt sikkert
åpnet, og porten som
står der nå blir fjernet. Dette vil skje før
sommeren. Ut på høsten kan nok et smett
bli åpnet, men det er
ennå ikke avgjort hvor
og når.

FEST FOR
SENIORSENTERET

Det planlegges storfest 13. september i
anledning 50 års jubileumet til Ullevål seniorsenter. Vi kommer
med mer info i neste
Hagebybladet.

SPENNENDE PROGRAM
PÅ SENIORSENTERET

Det var fullsatt sal på seniorsenteret da tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik 15. februar holdt et
foredrag over kjente personligheter han hadde møtt og lært noe av. Foto: Olav Rokseth

Det har vært stort frammøte til evenementene på Ullevål hageby seniorsenter i vinter. Vårens program ser
også lovende ut.
Av Bjørn Jensen og Olav Rokseth

Den 5. april kommer Torbjørn Færøvik og holder
foredraget ”Orientekspressen – En vårreise,” og 26.
april skal Sverre Kokkin foredra om Pellegruppa i
Ullevål hageby.
Daglig leder Karina Nummedal Shandiz forteller til Nordre Aker budstikke at ønsket og målet
da vårens program ble laget var at det skulle favne
brett, i den forstand at det skal være noe for enhver
smak, både når det gjelder kurs og aktiviteter. Senterets brukere har selv kommet med tips til tema og
foredragsholdere.
YNGRE ELDRE. Shandiz mener det er en balanse mellom å ta vare på og lytte til ønskene og
tilbakemeldingene fra etablerte brukere, samtidig
som programmet må være spennende nok til å
vekke interessen til potensielle nye brukere. Og ett
av målene som Shandiz har satt seg, er å nettopp
å rekruttere flere brukere, og da særlig yngre
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eldre, til seniorsenterets aktiviteter. Dette har vist
seg å være en utfordring.
− For enkelte yngre eldre kan det eksistere forestillinger om at et seniorsenter er for mennesker
som er «gamle», og de indentifiserer seg dermed
ikke med denne gruppen. Å gå på et seniorsenter
kan derfor oppleves som et steg i feil retning. Det er
disse forutinntatthetene vi vil komme til livs, forklarer Shandiz, som vil vise at et seniorsenter er mer
enn kun strikking og vaffelspising.
− Her er oppegående mennesker og et høyt aktivitetsnivå, som er viktig både for enkeltindividene,
men også for samfunnet, sier hun.
BEDRET ØKONOMI. Driften av seniorsenteret går
mye bedre etter at Shandiz kom inn som ny leder i
fjor høst, etter en lang periode med underbemanning. Det har også resultert i et meget positivt
økonomisk driftsresultat i 2017. De to foregående
årene var det underskudd. Nasjonalforeningen
ønsker å fortsette driften av senteret, etter en
periode med usikkerhet om lønnsomheten. På et
allmøte 23. februar var det valgene til brukerrådet,
noe som resulterte i gjenvalg av Odd Eriksen og
Inger Eliassen fra Helselaget, og Sissel Nilsen-Nygaard pluss Bjørn Jensen fra frivillige/brukere, mens
Kirsti Schjerven og Joyce Ann Tombre er nykommere i rådet.

Ladestasjonene kommer

Ladestasjonene på Damplassen kan komme
langs rekken på østsiden av dammen, men
det er ennå ikke avklart, forteller dagligleder
Tor Langø i Havebyselskapet.

Allerede i sommeren kan det
blir etablert ladestasjoner for
el-biler i hagebyen.

selskapet disponerer. Å leie en plass med
ladestasjon vil koste ca. 13.000 kroner i
innskudd pluss kostnaden ved forbruk av
strøm.

Tekst og foto: Olav Rokseth

FLERE ETTER HVERT. Daglig leder Tor
Langø i Havebyselskapet forteller at det
planlegges flere ladestasjoner etter hvert,
alt ettersom hvordan utviklingen av antall
el-biler i området blir.
I dag er det noen beboere som lader
el-bilen sin med strøm fra egen bolig. Ifølge Langø er dette ikke tillatt. Av brannsikkerhetsgrunner må man ha en dedikert
kurs på maksimum 10 ampere med eget
overspenningsvern. Det er heller ikke kapasitet nok på strømnettet i hagebyen til
at hver enkelt kan ha egen ladestasjon.
Trafikksikkerhetsgruppen som ble
etablert for nesten ett år siden vil i vår
gjennomføre en spørreundersøkelse til
alle beboerne for å finne ut av hvor mange det er som har el-bil og hva som er ladebehovene. I tillegg blir det spørsmål
om trafikksikkerhet.

I første omgang blir det fire ladestasjoner
for el-biler på Damplassen og to til fire
stasjoner på Eventyrplassen. Det er snakk
om stasjoner med hurtigladning, og maksimum parkeringstid blir fire timer. Disse
parkeringsplassene er kommunale, og det
blir trolig et spleiselag mellom borettslaget
og kommunen der borettslaget betaler for
oppføringen av stasjonene og kommunen
for strømmen.
I tillegg vil Havebyselskapet omgjøre
noen av sine egne plasser der det nå er
motorvarmere til ladestasjoner. Her er
det snakk om ti plasser i første omgang.
Disse plassene kommer i krysset John
Colletts allé og Jutulveien, samt i Ullevållsalléen. Samtidig vil motorvarmerne blir
fjernet fra alle parkeringsplassene som
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Det blir slutt på å bruke strømuttakene
for motorvarmere til lading av el-bilen.

Åpent bakeri
vil utvide

Den nye fløyen vil bli ganske lik rommet med sitteplasser i bakeriet. Dette var også
tidligere en leilighet.

Neste vinter kan det blir lettere å få sitteplasser i Åpent
bakeri på Damplassen. Saken
avgjøres på årets generalforsamling i borettslaget.
Tekst og foto: Olav Rokseth

Det er bare én sak på generalforsamlingen 26. april utenom de faste: Åpent bakeri ønsker å omgjøre den 24 m2 store
første etasjen av leiligheten som ligger til
høyre for bakeriet til en ny fløy. − Om
vinteren kan det noen ganger være van-

skelig å få plass her. Derfor ønsker vi å
tilby beboere i hagebyen og andre gjester
flere sitteplasser, sier daglig leder Øyvind
Lofthus i Åpent bakeri.
Planen er å gjøre om første etasjen i
leiligheten til en fløy ganske lik den som
nå er til venstre i bakeriet. Dermed vil det
kunne bli et tjuetalls flere sitteplasser. Den
nye fløyen vil også få et større gjestetoalett
med mulighet for barnestell. Den omtrent
like store kjelleretasjen vil bli brukt til lager.
− Hvis saken går gjennom vil vi lydog brannisolere taket, male veggene og
legge nytt gulv. Så slår vi inn en åpning
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mot rommet, men denne blir noe smalere
enn åpningen i den andre fløyen.
PENDLERLEILIGHET. Daglig leder Tor
Langø i Havebyselskapet forteller at leiligheten det er snakk om fungerte i flere
år som en pendlerleilighet. Den har vært
vanskelig å selge, og lå ute til salgs i halvannet år før styrelederen i Åpent bakeri
kjøpte den til godt under takst i 2014. Før
var det en tilsvarende leilighet på den andre siden der det nå er sitteplasser i bakeriet. − I løpet av de ti årene jeg har vært
i borettslaget har jeg aldri mottatt klager
fra de som bor i samme bygning på lyd,

Daglig leder Øyvind Lofthus står her
foran vinduet til den aktuelle leiligheten.
Det at vinduet vender ut mot terrassen til
bakeriet er nok en av grunnene til at leiligheten ikke har vært særlig ettertraktet.

lukt eller åpningstidene til bakeriet, sier
Langø. Disse forholdene gjør at styret er
positive til søknaden fra Åpent bakeri.
Vi spør en tilfeldig beboer i bakeribygningen, Christian Kjelstrup som bor i
tredje etsje Dmplassen 25. Han sier at bakeriet har vært en god nabo og at han bare
ser fordeler med flere sitteplasser der.

Tegningen viser romfordelingen etter
en eventuell utvidelse av bakeriet.
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Eventyrlig karneval
Det var stor oppslutning om årets skøytekarneval som gikk av stabelen
på Eventyrplassen lørdag 3. februar. Bildene taler for seg selv om kreativiteten, og både store
og små moret seg over den flotte isen, kostymene, oppvisning i isdans og rakettoppskytning.
Arrangør var som vanlig Eventyrplassen Vannførelag.
Foto: Petter Thorsrud
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Farlige veier
Flere av gatene i hagebyen
har i vinter vært direkte farlige
på grunn av manglende brøyting og strøing. Eldre beboere sier at de aldri har opplevd
så dårlige forhold, og Havebyselskapet er ikke nådige
mot kommunen.
Av Olav Rokseth

Rett ved skolen i Vålveien ble en mor som
fulgte sine to barn til skolen påkjørt av en bil
som ikke greide å stanse enda farten var minimal. Bilen bare seilte avgårde på det glatte underlaget. Heldigvis ble ingen skadet. I
Stiftamtmann Kaas vei kom Hagebybladets
redaktør over en bil som stod på tvers i veien. Her er hjulsporene over 30 centimeter
dype, og det gjelder flere andre steder i hagebyen. Noen dager senere i samme gate
var det en sjåfør som ikke greide å få bilen
ut fra parkeringsplassen på grunn av brøytekanten. Redaktøren hjalp til å dytte, bilen
kom seg ut i kjørefeltet, men ble så sittende
fast i det dype hjulsporet.
BILDELER LIGGER STRØDD. Daglig leder Tor Langø i Havebyselskapet sier at
han daglig ser biler som kjører på fortauene eller som seiler bortover gatene. − Jeg
har også sett flere bildeler liggende på gaten etter at de har blitt revet av på grunn

Rolf Tore Arnesen går daglig i Nils Lauritssøns vei og må stadig passe seg for
ikke å falle. Foto: Olav Rokseth

Da sjåføren av denne bilen skulle svinge fra John Colletts allé inn på Stiftamtmann Kaas
vei, mistet han kontrollen på det glatte og svært ujevne underlaget. Foto: Olav Rokseth

av de dype sporene, sier han og betegner
det det som et under at det ikke har skjedd
noen alvorlig ulykke i nabolaget.
Han forteller at kommunen kom og
strødde i Vålveien dagen etter ulykken.
Ellers hadde brøytebiler ved utgangen av
februar bare vært én gang i området, og
da tok de for seg bare noen av gatene.
STANDARDSVAR. Langø har flere ganger tatt kontakt med kommunen om de
håpløse forholdene, og har også skrevet

Noen bileiere har i vinter rett og slett gitt
opp. Foto: Olav Rokseth
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leserinnlegg til Aftenposten og VG. Fra
kommunen fikk han et standardsvar der
det henvises til at det i vinter har vært store temperatursvingninger og uvanlig mye
snø. Videre står det: ”Vi vil forsikre deg
om at vi gjør alt vi kan for å bedre fremkommeligheten. Bymiljøetaten og entreprenørene står på natt og dag for å gjøre
fremkommeligheten best mulig i Oslo.
Brøyting og snørydding pågår døgnkontinuerlig, men dette arbeidet tar tid.”
− Jeg er ikke fornøyd med svaret. Alle
kommunene rundt Oslo greier helt utmerket å brøyte, så Oslo burde også få det
til. Det handler om fokus og prioritering,
sier Langø.
På vei til et treff på Seniorsenteret på
Damplassen støter vi på Rolf Tore Arnesen, som også er oppgitt over at det er så
vanskelige å gå på gatene. − Enten er det
veldig glatt eller så er underlaget så ujevnt
at det er lett å falle, sier han.
Inne på senteret spør vi forsamlingen
med menn som er samlet til mannfolkfrokost om hva de synes om snøforholdene i hagebyen i vinter. Ørnulf Leyell
svarer spontant: − Jeg kan gjerne kjøre
Raymond Johansen rundt i området så
han kan se hvordan det er her.
− Nei, han fortjener ikke å bli kjørt.
Han kan heller gå gatelangs selv, kommer
det kjapt fra Arnesen.

I Stiftamtmann Kaas vei gjør dype hjulspor det svært vanskelig å komme seg ut på veien. Denne bilen ble sittende fast i hjulsporet.
Foto: Olav Rokseth
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Motstand mot beboerparkering

Beboerparkering vil koste, men man slipper forhåpentligvis at andre okkuperer plasser eller tar seg direkte til rette, som denne drosjen
som likeså godt parkerte en god stund rett foran inngangsporten til Stiftamtmann Kaas v 4.

Beboerparkering kommer til
hagebyen i løpet av juni.
Det er det ikke lenger alle
som er like glade for.
Tekst og foto: Olav Rokseth

én time og 134 kroner for 5 timer og inntil
ett døgn.
GRATIS FOR EL-BILER. Det blir heller
ikke lenger lov til å parkere utenfor butikkene på Damplassen uten å betale avgift, noe de næringsdrivende der ikke skal
være særlig tilfredse med. El-biler kan
derimot som ellers i byen parkere gratis
overalt. Den opprinnelige begrunnelsen
for å innføre beboerparkering var å hindre fremmedparkering. Langø sier at det
fort kan bli el-biler som nå vil oppta mange plasser.

JOHN COLLETTS SOMMERFUGLER

Daglig leder Tor Langø i Havebyselskapet
forteller at borettslaget har ønsket beboerparkering i 40 år, men at det nå er mange
som ikke vil ha det.

KOSTNADER. Kostnadene for den enkelte beboer er hovedgrunnen til at stemningen har snudd. Det vil koste 3000 kroner
i året pr beboerkort, som vil løpe ett år
om gangen fra utstedelsesdato. Hvis en
familie har to biler som er registrert på to
beboere, vil kostnaden bli 6000 kroner i
året. Hvis noen har to biler registrert på
én og samme person, vil de måtte betale
avgift på parkeringsautomat hver dag for
bil nummer 2.
En annen grunn til motstanden mot
beboerparkering er avgiften besøkende
må betale. Avgiften vil gjelde fra 09-20.00
fra mandag til lørdag, og er 26 kroner for

AUTOMATER OG SKILT. Det vil bli satt
opp en mengde skilt og automater i forbindelse med innføringen av beboerparkeringen, noe som vil sette sitt visuelle preg på
hagebyen. Automatene blir solcelledrevne
og billettløse, og man skal ikke trenge å gå
mer enn 2-300 meter før man kommer til
en automat.
− Vi prøvde å få til en dialog med
kommunen om hvor det kunne være lurt å
sette opp skilt og automater, men fikk til
svar at dette bare ville medføre styr og forsinke prosessen, sier Tor Langø.
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Slike automater og skilt, som her på Majorstua, vil snart sette sitt preg på hagebyen.

Riis Hovedgård
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fritt levert i Oslo: kontakt
hagebybladet@yahoo.no

Kan også kjøpes på Damplassen
og John Colletts plass
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En gartners drøm
Hagebyens nye gartner venter utålmodig på at den kalde vinteren
skal takke for seg. Nå vil han komme i gang med sitt nye og store prosjekt; å gjenopprette
noe av hagebyens fordums prakt.
Tekst: Kristin Zeiner-Henriksen
Foto: Pål Rødahl

Til en gartnerprat på åpent bakeri møter
jeg mannen som aldri ville kalle en spade
bare for en spade og som, for å understreke poenget, har fått sin personlige favoritt,
stikkspaden, tatovert på høyre hånd.
Steven Stiberg Long forteller at han
flyttet til Oslo i 2000 for å bli sykepleier,
men at en annonse fra Vinterlandbruksskolen satte ham på andre tanker. Slik
gikk det til at det ble planter og uteareal
fremfor gamle og syke som skulle vies stell
og pleie fra den engasjerte og hyggelige
mannen fra Hole.
HAGEINTERESSE I ARV. Men kanskje
var denne kursendringen likevel ikke
tilfeldig? Steven er halvt engelsk og
tilbrakte under oppveksten mange sommerferier på jobben til bestefaren. Han
var overgartner i en prydpark i Sør-England, og er nok en viktig kilde til Stevens
interesse og forkjærlighet for hager og
vekster.
Steven hadde sine første praksisperioder i Botanisk hage, og som en av de få
utvalgte fikk han også videre lærlingeplass
der. Etter tre år i den mangfoldige og vakre hagen på Tøyen avla han fagprøve og
ble anleggsgartner med spisskompetanse
på forming og vedlikehold av uterom i bymiljøet.
FRA STEIN TIL VEKSTER. Erfaringen
hans spenner fra arbeid med belegningsstein, mur- og grovarbeid, til trepleie,
veksthus og hageprogram for TV2 – og
nå er han altså ansatt som gartner i
Ullevål hageby.
Steven forteller at det ikke hersker tvil
om at den grønne delen av yrket ligger
hans hjerte nærmest. Og aller nærmest
står nok trær og busker – vekstene som

Steven Long bruker fjellklatrerutstyr når han beskjærer trær

samles under navnet lignoser.
Jeg lurer på hva han tenker om trærne og vekstene som så villig sår seg selv
her i hagebyen. Hans umiddelbare oppfordring til hagebyens hageeiere er å bli
flinkere til å ta disse vekstene på et tidlig
stadium. De blir et større problem på sikt.

ESTETIKKEN I HØYSETET. – Det ligger i
naturens natur å spise seg inn på det som
menneskene har kultivert. Hadde naturen
fått herje fritt her ville hagebyen sett ut
som et villnis. Den hadde verken vært pen
eller bærekraftig.
Jeg fornemmer at vi her er inne på
noe som engasjerer hagebyens nye gart-

Gartnerens vårtips til
hagesesongens startskudd
•
•
•
•

Rak et godt lag sandholdig jord ned i plenen (toppdressing)
Start beskjæringen av epletrær og bærbusker når den verste kulda har lagt seg.
Fjern stauderiset så snart det begynner å titte frem fra snøen.
Gjødsle gjerne frukttrær og bærbusker med kugjødselkompost o.l

Ta gjerne kontakt med Steven dersom foredrag i grunnleggende hagebruk kunne
være av interesse. Han tar også gjerne imot innspill og forslag til temaer som kan
settes på dagsordenen: gartner@havebyselskapet.no
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Steven bruker vinteren til langt mer
enn å planlegge hva han vil gjøre med
hagebyen i sommersesongen. Blant
annet går mye tid til å beskjære trær.
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Sykkelrute kan medføre færre parkeringsplasser
I Jutulveien og John Colletts allé kan det bli
færre parkeringsplasser når sykkelruten gjennom Ullevål Hageby og Nedre Tåsen etableres
i 2018.

Kalenderen

Av Olav Rokseth
ner, og spør ham om hva som er hans
visjon for hagebyens grønne arealer i tiApotek1
Stadion
den som
kommer: -Ullevål
Min hovedvisjon
er å
Byrute 7 skal binde sammen Forskningsparken, Ullevål,Voldsløkka
prøveSognsvn.
å skape engasjement
hos beboerne
77A - 0806
Oslo
og Storo mellom Ring 2 og Ring 3. Den vil gå fra Forskningsparken
til et enda litt bedre vedlikehold. Jeg har
i Gaustadalléen, via Problemveien til Niels Henrik Abels vei, der
vært og sett på moderhagebyen i HampsULLEVÅL HAGEBY
SENIORSENTER
den deler
seg i to traséer frem til Jutulveien. Den ene traséen følger
tead. Der er prioriteringene annerledes.
Eventyrveien, mens den andre fortsetter til Jutulveien via John
Man har for eksempel ikke lov til å gå på
Mars
Colletts allé. Fra Ullevål skal ruta følge ruta Jutulveien og Stavanfellesplenene. Disse karakteriseres
som 00 Ons. 21. 11.30 gergata
Salg v klær
SeniorShop
00
til ved
Bjølsen.
parkområder i et prydanlegg, og er derfor
Tor. 22.
13.00 Påskelunsj.
Påmelding.
Kommunikasjonsrådgiver Liv Jorun Andenes i Sykkelprosjektet
00
00
fredet for blant annet ballspillende
barn.
Fre. 23.
12.00 opplyser
FredagsKaffeKos
med
månedsinformasjon
at dette
kan
innebære at parkeringsplasser forsvinner i
Her er det også forbudt for gående å tråkbåde Jutulveien og John Colletts allé. I Eventyrveien er det trolig
ke opp skjemmende stier ved å ta snarveiApril
bare snakk om merking av sykkelruten. Byrådet har bestemt at alle
en over gresset.
Tor. 5.
13.00 Foredrag v/Torbjørn Færøvik – ”Orientekspressen – en vårreise”
apotek1.ullevaalstadion@apotek1.no
rutene skal være ferdigstilt innen 2019,og beboerne vil bli informert
Steven er innforstått med at man i UlFre. 6.
12.00 FredagsKaffeKos
gjennom brev i posten når arbeidet på de forskjellige rutene starter.
www.apotek1.no
levål hageby nok aldri vil komme på nivå
Tor. 12.
13.00 Vårfest med levende musikk. Påmelding
med Hampstead hva gjelder opparbeidelFre. 13.
12.00 FredagsKaffeKos
BARNA VIKTIG
se og vedlikehold av grøntarealer. Norge
Tor. 19.
13.00 Klassisk piano- og fløytekonsert med Germaine Hexeberg
Spesialkonsulent Knut Hammervold i Bydel Nordre Aker forteller at
er en mye yngre hagenasjon, og historisk
og Morten Fagerli
bydelen lenge har arbeidet for å få blant annet denne sykkelruten
sett har vi ikke på langt nær samme kultur
Tor. 19.
14.30 Dataklubben møtes
på plass. − Ikke minst vil det være viktig å få redusert biltrafikken
for hagebruk.
Fre. 20.
12.00 FredagsKaffeKos
rundt Ullevål skole og andre skoler.Da kan kanskje barna selv sykle
− Men jeg må ærlig innrømme at selv
Fre. 20.
13.00 Vi ser film. Ost og vin etter filmen ved påmelding.
skolen,v/ogSverre
vi kan
rekruttere
en ny generasjon
av syklende beboom det kan virke strengt å ha restriksjoner
Tor. 26.
13.00 til
Foredrag
Kokkin
– ”Pellegruppa
i Ullevål hageby”
ere,
sier
han.
på bruk av fellesplener så skulle jeg sett at
Fre. 27.
12.00 FredagsKaffeKos med månedsinformasjon
for eksempel plenene rundt Sing-Sing på
Fre. 27.
13.00 Kjærringbrunsj. Påmelding.
Hvis sykkelrutene i Oslo reduserer biltrafikken ved skolene er mye vunnet. Foto: Olav Rokseth
Damplassen fikk tilbake noe av sin prydmessige, estetiske funksjon. Nå er det mer
Mai
ugress og groblader enn plen, påpeker SteTor. 3.
12.00 ”Snurra min jord.” Olav Kran og Trond Romstd synger og spiller
ven indignert. − Damplassen ville fremstå
trekkspill og piano. Mt etter konserten. Påmelding.
så utrolig mye flottere om man ikke hadde
Fre.
4.
12.00 FredagsKaffeKos
| NR. 4 | DESEMBER 2016
denne slitasjen på fellesarealene.
Ons. 16. 10.30? Vi lader opp til nasjonldgen med 17.mai-tog på Damplassen.
Tidspunkt ikke avklart.
GARTNERENS DRØM. Steven legger
Tor. 24.
14.30 Dataklubben møtes.
ikke skjul på at en stor del av visjonen
Fre. 25.
12.00 FredagsKaffeKos
hans er å gjenopprette noe av hagebyens
Fre. 25.
13.00 Quiz
fordums prakt. Før 37-åringen takket ja
Tor. 31.
11.00 Guidet tur i Oslo. Påmelding. Se oppslag eller følg med på
til jobben studerte han historiske bilder
Facebook og hjemmesiden vår.
fra hagebyens tilblivelse og tidlige år,
og kjente at det begynte å klø i gartnerJuni
Apotek1 Ullevål Stadion
fingrene. − Her må det ordnes, tenkte
Fre. 1
12.00 FredagsKaffeKos
han. Og han ser ikke bort i fra at det kan
Sognsvn. 77A - 0806 Oslo
Tor. 7.
13.00 Program avklares senere
bli nødvendig å gjeninnføre noen av de
Fre. 8.
12.00 FredagsKaffeKos
gamle reglene for å få tilbake mer stil.
Fre. 9.
13.00 Vi ser film. Ost og vin etter filmen ved påmelding.
− I tillegg til å verne om plenene på
Tor. 14.
13.00 Foredrag ved Thomas Reinertsen Berg –
fellesarealene ville et enkelt grep være å
”Marie Tharp og kartleggingen av havbunnen”
Fjærdrakten
til japanske dvergsilkehøner kan minne om pels.
ha felles høyde på hekkene som vender ut
Fre. 15.
12.00 FredagsKaffeKos
00
00
mot offentlig vei. Ulike høyder ødelegger
Fre. 15.
13.00 Vi ser film. Ost og vin etter filmen ved påmelding.
helhetsinntrykket og roter til regelmessigTor. 21.
13.00 Program avklares senere.
00
00
heten, gjentagelsen og harmonien i alleeFre. 22 HØNSETREND
13.00 Sankthansfeiring. Påmelding.
Det er i det hele tatt mange gode argumenter for å hive seg på denne
nes estetikk.
grønne,urbane trenden,og
det er altså overhodet ikke en forutsetning
Dette er et standpunkt som nok også
apotek1.ullevaalstadion@apotek1.no
vil engasjere mange av hagebyens beboere.
at man har sitt eget småbruk på landet eller en veldig stor hage. Lise

Telefon: 22 58 75 80
Man. – fre: 09 – 19
Lørdag: 09 – 17

Vi selger
avekort til jul
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Sykkelrute kan medføre fæ

ELKOMMEN

nom for en hyggelig
handel eller
behandling

Damplassen 23

Telefon: 22 58 75 80
Man. – fre: 09 – 19
Lørdag: 09 – 17

er nemlig langt i fra alene om å www.apotek1.no
ha høner i byen.
Hun sier at hun også har hørt om flere i hagebyen som drømmer
om høns i hagen,men at hun ikke vet om noen andre som har gått til
det skritt å skaffe seg det. – Trolig er man redd for at det blir for tidkrevende og at det ikke er forenelig med hytte ved sjøen eller på fjellet.
Til det kan hun si at hønene helt fint kan passe seg selv i opptil to
uker, i alle fall om man kan få en nabo til å se til dem et par ganger
mens man24
er borte.
Selv har hun i alle fall ingen planer om å stenge hønsegården med
det første, til det gir nok de hvite klukkende dverghønene for mye
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Tlf.: 97 47 47 47
RNA VIKTIG
E-post: wiegaard@wiegaard.no
sialkonsulent
Knut Hammervold i Bydel Nordre Aker forteller at
Internett: www.wiegaard.no
elen lenge har arbeidet for å få blant annet denne sykkelruten
Post- og besøksadresse: Damplassen 21, 0852 Oslo

plass. − Ikke minst vil det være viktig å få redusert biltrafikken
dt Ullevål skole og andre skoler.Da kan kanskje barna selv sykle
kolen, og vi kan rekruttere en ny generasjon av syklende bebosier han.
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Åpningstider: man, ons, tors, fre 08 00-18 00.
Tirs: 10 00-19 00. Lørdag etter avtale.

Åpningstider: man, ons, tors, fre 08 00-18 00.
Tirs: 10 00-19 00. Lørdag etter avtale.
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Lørdag: 09 – 18
Man. – fre: 0900 – 1900
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apotek1.ullevaalstadion@apotek1.no
Damplassen
21 0852 Oslo
www.apotek1.no
Klær, sko og utstyr til prematur, baby, barn og dame
Tlf
22602175/ 97671383
GOD
JUL

Åpningstider: man, ons, tors, fre 08 00-18 00.
Tirs: 10 00-19 00. Lørdag etter avtale.

Bentsebrugata 31c (rett over Bjølsen skole) • englebarn@englebarn.no
Åpningstider: man-fre: 10-17 og lørdager 10-15
Utvidede åpningstider før jul fra 11/12:
man-fre: 10-18, lørdager 10-16 og søndager 14-18

VELKOMMEN TIL

Frivillige gir og får
− Det er så givende å hjelpe til, sier Tone Bjerke,
som ikke i tvil om at hun selv får mye igjen for den frivillige
innsatsen hun gjør på Ullevål Hageby seniorsenter.
Tekst og foto: Olav Rokseth

Tone, som bor i John Colletts allé, hjelper
til på kjøkkenet fast hver tirsdag når det er
mannfolkfrokost. Da Hagebybladet er på
besøk er det ekstra mye å gjøre fordi kjøkkenets andre faste hjelper, snart 90 år gamle Inger Eliassen, måtte holde seg hjemme
etter at hun falt på det glatte føret.
Tone forteller at hun gjennom innsatsen hun gjør blir godt kjent med så mange
hyggelige besøkende. − Mannen min sier
at det nesten er umulig å gå tur med meg,
fordi jeg hele tiden stopper opp for å snakke med kjente som jeg møter.
I likhet med flere andre som vi snakket med, skulle hun ønske at det var flere
yngre eldre som kom til senteret. − Mange oppegående eldre opplever det nok
som en terskel å gå til et seniorsenter, men
jeg merker at de liker seg veldig godt når
de først kommer innenfor. Da kommer de
igjen og igjen, sier hun.
KJEMPEHYGGELIG. Marit Pauline
Gjerlaug begynte å spille bridge på seniorsenteret for noen år tilbake. For ett år
siden begynte hun å hjelpe til med å vaske
og stryke klede fra kjøkkenet. − Det er
kjempehyggelig å være her. Har man gått

av med pensjon og vil lære noe nytt, og det
bør man jo gjøre hvis man vil holde seg
ung, så er dette stedet å gå. Her er det
masse interessante forelesninger og kurs.
Selv har hun tatt kurs i spansk og toving. På tirsdager spiller hun bridge med
en annen frivillig, Kirsti Skjerven, som
hjelper til med å kjøre eldre til trening
mandag og onsdag. − Det er så mange
fine eldre som er takknemlige for å bli
hentet, så det gjør godt, sier hun.
VÆRE TIL NYTTE. Senterets leder, Karina Nummedal Shandiz, forteller at den frivillige innsatsen ved senteret utgjorde 1,83
årsverk i fjor. Det er mest kvinner som bidrar, men også en del menn, gjerne som
sjåfører. − Vi er veldig takknemlige for alle
som står på, men skulle gjerne hatt noen
flere vi kunne ringe til når det kniper. Innimellom kan det bli litt sårbart når noen av
de faste ikke kan stille opp, sier hun.
Hun er opptatt av at det skal være en
glede å gjøre en frivillig innsats ved senteret. − Jeg tror det er grunnleggende for veldig mange å bli sett og føle at de er til nytte,
og det skjer jo når du jobber som frivillig.
Selv bidrar hun til det med en årlig
fest for de frivillige, med tre retter og full
bevertning.

Senterleder Karina Nummedal Shandiz og
Tone Bjerke, også kalt Sunshine på grunn
av sitt fine smil, fremhever begge at det
var synd at kjøkkenets andre faste frivillige,
Inger Eliassen, måtte holde seg hjemme
den dagen Hagebybladet var på besøk.

Marit Pauline Gjerlaug (nærmest) spiller hver tirsdag bridge sammen med Bjørg Dirdal (t.v.), Kirsti Skjerven og Eva Stokke.
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ADVOKAT

KJERSTI PATRICIA AMUNDSEN

Avtaler, arv/
testament,
ekteskap/
skilsmisse,
samboere,
barn,
fast eiendom.
Advokat Kjersti
Patricia Amundsen
Uranienborgveien 1,
0351 Oslo

Rolf Tore Arnesen hjelper til med å vedlike de bærbare pc-ene som senteret har fått låne
fra Seniornett. Han opplever at det ikke så mange eldre som er interessert i å lære selv
det grunnleggende for at man skal kunne håndtere de små problemene som gjerne
oppstår ved bruk av data. − Det er synd, for data kan gjøre livet enklere, ikke minst for
eldre. Hjemme har vi for eksempel bestilt nesten alle dagligvarer via internett, og det er
jo kjempefint nå som føret gjør det så vanskelig å gå ut, sier han.
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Tel. 918 01 333

e-post:
kjersti@advokatamundsen.no
www.advokatamundsen.no

Jubel for bandyjuniorene

Kaptein Jonathan Søberg Wiede viser her fram NM-pokalen til begeistrede supportere.

For tredje år på rad vant
Ullevål-juniorene NM-tittelen. Ullevål hadde også med
fem spillere og to lagledere
på juniorlandslaget som vant
bronsemedalje i VM.

-2 i Ullevåls favør etter en strålende kamp
og dermed et meget fortjent mesterskap.
På vei mot finalen ble Ready slått 7-5
i kvartfinalen, etterfulgt av 2 jevne semifinaler mot Drammen der vi vant på «sudden death» etter at det ved ordinær tid sto
1-1 i antall seire.

Tekst: Bjørn Jensen Foto: Sigurd Klippenberg

BEHOLDT PLASSEN. Forventningene til
årets sesong bar preg av store utskiftninger i A-laget med åtte mann ute i
militærtjeneste eller studier, og målet ble
derfor å klare å beholde plassen i eliteserien. Med ti juniorspillere ble oppgaven
krevende, men de nødvendige poeng ble

Juniorlaget til Ullevål IL vant Norgesserien, og fulgte opp med finaleplass i NM
mot Stabæk. Finalen ble spilt på Bergbanen 8. mars, og endte med kalas sifrene 10
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kapret, og med 8. plass på tabellen ble
det også sluttspill mot årets suverene serievinner Solberg. Ullevål leverte to gode
kamper med knepne tap 5-3 og 5-2 før 3.
kvartfinalekamp endte med 8-2 seier til
Solberg.
Guttelaget ble slått ut av Solberg i
kvartfinalen i NM. Veteranlaget (+50 år)
endte med NM sølv etter finaletap mot
Stabæk
TRE JENTELAG. Damelandslaget fikk
bronse i VM som ble spilt i Kina, og
Ullevåls keeper Stine Pedersen var hjemmeværende reserve. I Dameserien spiller

Martin Killingmo startet showet med den første scoringen. Etter halvspilt 1.omgng ledet Ullevål 3-0

Ullevål sammen med Ready, og laget
tapte klart mot Stabæk i NM-semifinalen. I år har vi stilt med hele tre jentelag
– Chicas, Chiquitas og minijenter. Fire
Ullevåljenter deltok på Verdenslaget som
spilte mot USA som oppvarming til det
største idrettsarrangement i Statene –
Superbowl – 4. februar.
ISDISCO. Det har vært full aktivitet på
Bergbanen siden isen lå klar 20 oktober,
og ikke minst lørdag 28.10 var det stor
oppslutning om nyskapningen «Isdisco»
med mange hundre deltagere i alle aldre.
Kjøleanlegget ble stengt av 12. mars, og
deretter vil værforholdene avgjøre hvor
lenge det vil bli mulig å gå på skøyter på
Bergbanen. Banemester Finn Ericsson vil
pensjonere seg etter å ha vært ansvarlig
for driften av banen så vel som klubbhuset siden åpningen høsten 2009. Vi
benytter anledningen til å takke Finn for
strålende innsats for Ullevål IL gjennom
mange år.
Årsmøtet i bandyavd. avholdes på
Klubbhuset mandag 19. mars kl 18.00,
og dagen etter er det først årsmøte i turn,
etterfulgt av Hovedlagets møte.
Etter at bandysesongen nå er avsluttet, blir det igjen muligheter til å leie
Klubbhuset til møter eller selskaper til
hyggelige priser – henvendelser til Bjørn
Jensen, tlf. 99 21 15 18

Bandyshow gikk foren fullsatt Bergbane

Deltakerne fra Ullevål IL som var med
på bronselaget i U19 VM. Bak f.v. Håkan
Wallden, Fredrik Bakken, Jesper Gadderud, Håkon jarlsby, Trond A.Sørensen
Foran f. v. Erik A.Sørensen og Timian
Strømdahl Fossli
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Isdiscoen på Bergbanen i høst ble en stor
suksess. Foto:

lOkologisk & Etisk & Baerekraftig & FairTrade
GI EN JULEGAVE MED
MENING

Berg Lions Club
Mottar bøker og LP’er i Godals vei 12, Tåsen,
Mandager kl. 18:00-19:30 – eller vi henter for salg på vårt årlige

BOKMARKED

Ring 988 31 809 eller 988 32 061
for nærmere avtale

BLI MEDLEM

Klubbens viktigste aktivitet er det årlige
Bokmarkedet på Vestre Aker Skole i november. Det jobbes det for
hele året. Vi henter bøker, sorterer og planlegger for salg av bøker.
Vil du vite mer om klubben og hva vi gjør?
http://www.lions.no/oslo-berg
Kontakt:
Frode Rise Egil Råstad Henning Stene
930 83 685 476 59 876 922 57 900

Vestgrensa 4, 0851 Oslo

Telefon: 22 46 65 03

LA SAMTIDEN OPPLYSE DEG!

• Høytrykksspyling
• Rørinspeksjon
• Slamsuging
Mob.nr. 916 25 500
3130
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DAMPLASS FRISØR

DAMPLASS FRISØR

FLEST PÅ VISNING GIR BEST PRIS

Lars
Dehli
&
co
DNB Eiendom har Norges
DNB Eiendom har Norges
Psykologpraksis
største
største boligkjøpsregister
boligkjøpsregister

Kognitiv og metakognitiv terapi
for alle psykologiske plager.

Ta kontakt med oss for en gratis
Ta kontakt med oss for en gratis
og uforpliktende verdivurdering.
og uforpliktende verdivurdering.

95
95 83
83 40
40 00
00

DNB Eiendom Avd. Ullevål - Sognsveien 75, Ullevaal Stadion
DNB
Avd. Ullevål - Sognsveien
75,40Ullevaal
Stadion
Epost:Eiendom
ulleval@dnbeiendom.no
- Tlf. 95 83
00
Epost: ulleval@dnbeiendom.no - Tlf. 95 83 40 00

BLINDERN VEL
ANKER-NILSSENS
Velkommen til årsmøte i Blindern Vel
LEGEKONTOR
Tid: Onsdag 21. mars, kl. 19:30 – 21:00
Sted: Sognsveien barnehage
Vi oppfordrer alle til å betale årskontingenten (200,-) før møtet:
Vipps
Blindern Vel (11141)
Kontonummer
1609.40.50425 (DNB)
v/ Svein Ivar Mossige (kasserer)
Hasselhaugveien 35, 0851 Oslo

Sem & Johnsen
Ullevål
Sem & Johnsen
Ullevål
Velkommen innom vårt kontor på John Colletts plass
for en hyggelig boligprat.
Velkommen innom vårt kontor på John Colletts plass
for en hyggelig boligprat.
Anne Hillestad
996 18 365

Åse Jensen
957 89 931

Halvor Høst Heyerdahl
918 77 070

Anne Hillestad
996 18 365

Åse Jensen
957 89 931

Halvor Høst Heyerdahl
918 77 070
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