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Innhold
NÅR MAN HAR GLEMT
BÆSJEPOSEN …
Det er mange som har hund i hagebyen. Vi anskaffet oss selv hund i fjor høst,
en fransk vannhund ved navn Toby (eller Sir Toby som vi sier når vi er i godt
lune). Til vår store glede kom vi under
en morgentur i vinter over en samling
hunder og hundeeiere i Langliaparken.
Der får hundene både sosialisert seg og
løpt fra seg, og eierne får riktig god samvittighet. Rett og slett en drømmestart
på dagen.
Når vi er inne på det med samvittighet, så er det noe ikke alle hundeiere kan
ha. I alle fall bør ikke alle ha det. For på
vår faste ettermiddagsrute til Voldsløkka
kommer vi stadig over hundebæsj som
ligger på bakken, enten in natura eller
til og med i bæsjepose. En skam. Klart,
det kan hende at man har glemt pose eller bikkja gjorde fra seg flere ganger enn
forventet (begge tilfeller har hendt oss).
Da får man vise handlekraft. Man kan
hente pose hjemme eller kjøpe en rull i
en av butikkene i området eller låne fra
en annen hundeeier på tur. Hvis man
velger det siste alternativet får man jo
sosialisert seg litt selv også. God tur!
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PORTRETTET

LeVd med Putin i 20 År
Morten Jentoft gleder seg til både å ta opp brødbaking i den store murovnen på
kjøkkenet og å stelle i hagen når etter sommeren kommer tilbake fra sitt opphold
som NRK-korrespondent i Moskva.
Tekst: Olav Rokseth Foto: Pål Rødahl

Både han og kona Päivi Särkelä som er
utdannet agronom i økologisk landbruk i
tillegg til å være bibliotekar, liker å dyrke
i hagen i Askeladdveien 28. Der komposterer de, og de har krydderplanter og
bærbusker med rips, solbær og bjørnebær.
− Ingenting av dette fantes da vi flyttet hit
i 2003, forteller han. Ekteparet har også
et torp i Finland der de også dyrker mat.
Jentoft mener at hagene i hagebyen er
en unik mulighet til å lære ungene hvor
maten kommer fra og at den kan være noe
annet enn ferdigmat eller hamburgere på
MacDonalds.
− Det er vanvittig hvor lite penger
nordmenn bruker på mat. I forhold til inntekt bruker vi minst i Europa. Heldigvis
ser dette ut til å endre seg nå, sier han, og
synes det er flott at Kolibri på Damplassen
satser på kvalitetsmat og økologisk mat.
− Det kan komme tider da vi vil trenge å dyrke vår egen mat i større grad. Vi
vet ikke
hva framtiden bringer, men sannsynligvis lever vi på toppen av en velstandsbølge, sier han, og forteller at det i Russland er mange som har en jordflekk som
har vært god å ty til i krisetider.
Han sier det gjør vondt å se alle eplene området som ikke plukkes. − Her burde Havebyselskapet ta initiativ til anskaffelse av eplepresse og en plukkedugnad,
sier han.
RESPEKTERER PUTIN
Jentoft har vært korrespondent i to perioder i Russland. − Jeg har levd med Putin
siden 1998. Da tipset jeg desken på Marienlyst om at den tidligere KGB-oﬃseren
Vladimir Putin var blitt leder av FSB,
arvtakeren til den fryktede etterretningsorganisasjonen. Det synes ikke desken det
var verdt å bruke sendetid på, noe jeg har
minnet den ansvarlige om senere, sier han
med et lunt smil.

− Hva synes du om Putin?
− Jeg respekterer ham som en dyktig
politiker som har evnen til å skjønne hva
som foregår i folkedypet og balansere de
ulike kreftene i det russiske samfunnet.
Så jeg vil advare mot å demonisere ham.
Han er populær i Russland, og det er på
tide at vi her hjemme forstår dette. Det er
ikke et lett land å styre, og mange mener
at det er for stort til å bli styrt gjennom et
vanlig demokrati.
Samtidig sier han at Putin er og blir
en gammel KGB-ansatt fanget i konspirasjonsteorier. − Arven etter kommunismen er det store problemet i Russland i
dag, fremholder han.
Morten Jentoft begynte som journalist i NRK Finnmark, og han behersker
foruten russisk både finsk og samisk. Han
elsker yrket sitt. − Jeg har alltid vært nysgjerrig, og kan ikke tenke meg å gjøre noe
annet. Det er et fantastisk privilegium å
være utegående journalist, treffe mennes-

Det er vanvittig hvor
lite penger nordmenn
bruker på mat
ker og oppleve steder og hendelser. Journalister må ut! Det er dessverre for mange
som sitter bak PCen og tror de kjenner
verdenen.
Han begynte å skrive bøker etter det
første oppholdet i Moskva. Flere av disse
skrev han fra sitt arbeidsværelse hjemme,
der han har utsikt til hagen. Unntaket er
vårens bok, Finland 1918, som omhandler den grusomme borgerkrigen i Finland,
den skrev han i Moskva.
− Det er fantastisk å skrive bøker, så
jeg har lyst til å skrive flere, sier han.
Når han kommer hjem vil han også
bruke tid på å holde foredrag som han får
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mange forespørsler om. Kanskje Seniorsenteret vil være så heldig å få besøk av
ham, og han nevner også muligheten av
et bokbad på Bicks.
SPILLER BRATSJ
Noe som er mindre kjent er at Jentoft
også er en ivrig amatørmusiker. Han spiller bratsj, og har faktisk vært med i Oslo
symfoniorkester som holder et høyt til å
være amatører. − Det høye nivået skyldes
altså ikke meg, jeg sitter bakerst, sier han
på beskjedent bergensk.
Bratsjen ligger og venter på ham i
Moskva. − Den ligger der og roper: Øv!
Her hjemme har han holdt huskonserter, men da er det gjerne sønnen og
frilansfiolinist Matias som har opptrådt.
Også datteren Ilona spilte fiolin før.
Apropos huskonserter, så fremhever
Jentoft det sosiale aspektet ved hagebyen,
og nevner gatefestene som et eksempel. −
Jeg håper det fortsatt blir sånn. Noen av
oss er litt bekymret for at det flytter inn
folk som ikke skjønner at det innebærer en
sosial forpliktelse å bo her.
Han betegner hagebyen som et unikt
boligprosjekt. − Jeg føler at jeg er en del
av historien her. Det er bare å se ut av vinduet, sier han, og forteller at han gjerne
skulle ha visst mer hva som har skjedd opp
gjennom historien i huset der bor.
Vi kommer i en annen utgave tilbake
til den gedigne murovnen han gjerne baker brød i. Men før han kan sette i gang
med brødbaking, hagestell, bratsjspilling
og utegående journalistikk, må han bli
bra igjen i armen. Den brakk han da han
falt bakover mens han rygget et trillebår
med et lass ved på torpet i Finland. Ryktet
gikk at bruddet skyldtes at han hadde vært
i klammeri med Putins folk, men det er
selvsagt bare noe vås som ingen seriøs
journalist vil bringe videre.

Morten Jentoft kommer
nok til å tilbringe en god
del tid i hagen sin når
han avslutter sin andre
periode som NRKjournalist i Moskva.
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AKTUELT
KLAGER PÅ ØKTE
STRØMUTGIFTER

Daglig leder Tor Langø
i Havebyselskapet forteller at noen beboer
har klaget på at de har
fått dyrere strøm etter
at målerne deres ble
byttet ut med fjernavlesbare målere. De nye
målerne er mer presise,
så nå betaler folk for faktisk forbruk mens de før
betalte noe mindre enn
det de egentlig skulle,
sier han..
Om lag halvparten av
de 850 strømmålerne i
hagebyen var i slutten
av mai byttet ut med
fjernavlesbare målere.
Resten skal byttes ut i
løpet av året. Netteier
Hafslund ringer beboerne direkte for å avtale
når de kan komme for å
bytte måleren.

SENIORSENTERET FEIRES

GRATIS FESTIVAL

For tredje gang arrangerer Sogn hagekoloni
festival, og i år går festivalen over to dager:
Fredag 15. juni kl. 1600
– 2200 og lørdag 16.
juni kl. 1200 – 2200.
Det er gratis inngang.
Sogn Hagekoloni, med
sine 87 mål store tomt
og 204 parseller, er en
åpen park for byens befolkning. Kolonistene er
opptatt av å utvikle hagen etter ”grønne verdier”, og festivalen er en
måte å synliggjøre vår
kolonihage for Oslo innbyggere. For mer info:
sesogn.no

NYE BILMERKER
PÅ ULLEVÅL

Nå tilbyr Bertel O. Steen
også biler fra Peugeot
og Kia fra sin flaggskipforhandler på Ullevål - i
tillegg til Mercedes-Benz
og Smart, som har vært
solgt fra forhandleren i
mange år. I følge daglig leder Johnny Kristian Danielsen er de nye
merkene blitt godt mottatt i nærmiljøet.

Veteranene Karin Kanter, (f.v.) Øystein Lie og Odd Eriksen er samt enige om at Seniorsenteret har betydd
mye for dem. Foto: Olav Rokseth

Til høsten vil 50-års jubileet til Ullevål Hageby Seniorsenter feires med
to arrangementer.
Av Bjørn Jensen og Olav Rokseth

Torsdag 16.august kan brukere og frivillige være
med på båttur på fjorden med start fra kaien ved
Operaen. De som ønsker å delta må melde seg på
innen 6. juli, samt betale kr 200 til senteret. Det vil
være plass til 50 deltagere, så førstemann til mølla får plass. Båtturen vil vare i tre timer, og det vil
bli servert lunsj ombord med reker og vin/øl, samt
jordbær og kaffe. Det vil også være levende musikk
og muligheter for en svingom på dekk. Individuelt fremmøte på kaien kl 11.00 og turen avsluttes
kl 14.30.
GLEDE
Selve jubileumsfesten blir torsdag 13. september
med en formell sammenkomst for inviterte gjester
midt på dagen og et arrangement om ettermiddagen for brukere og frivillige. Det er også her plass
til ca 50 så det blir påmelding med 30. august som
frist. Pris per deltager kr 200 som skal dekke bespisning og drikke, kaffe og kaker m.m. og underholdning.
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Festkomiteen består av f. v. Solvor Stølen Braaten,
Ørnulf Leyell Finstad, daglig leder Karina Nummedal Shandiz og Bjørn Jensen. Foto: Olav Rokseth

Vi spør veteran og 90 år gamle Odd Eriksen
hva seniorsenteret har betydd for ham. − Veldig
mye, svarer han kjapt. − Gleden av å møte så mange hyggelige mennesker i stedet for å sitte hjemme.
Så har det vært fint å gi en håndstrekning til andre,
sier han.
Ullevål Hageby Seniorsenter ble etablert av
helselaget i 1968. Den formelle åpningen av Velferdssentralen for eldre ble foretatt 16.september
1968 i lokalene i Damplass 23.

AKTUELT

ÅPENT OM KINOBYGNINGEN

Arbeidet for å få til kulturell aktivitet i Kinobygningen har stor oppslutning i nærområdene. Nå har arbeidsgruppa for Colletts kulturhus fått 15.000 kroner av Bydel Nordre Aker med tanke på å arrangere én eller to
kulturkvelder til høsten. Foto: Pål Rødahl.

De nye eierne av Kinobygningen
på John Colletts plass har ennå ikke
bestemt seg for hva de vil bruke
bygget til.
Av Olav Rokseth

− Vi jobber med saken, men først må vi ha samtaler
med Plan- og bygningsetaten og Byantikvaren for å
vite hvilke rammer det er for bygget, sier Edd Martin
Traaseth som i vår tok over som eier sammen med
eiendomsinvestor og kunstsamler Pål Georg Gundersen (se Hagebybladet 1-18).
Tidligere i vår sendte arbeidsgruppa for Colletts
kulturhus en skisse til Pål Georg Gundersen over mulighetene av et kulturhus i bygningen. Traaseth uttrykker at de er åpne for planene om et kulturhus, men at
det er avhengig av at man får leietakere som kan sikre
prosjektet økonomisk. Han fremholder at det neppe
vil tas noen avgjørelse før ut på høsten, og sier at de
gjerne snakker sammen med arbeidsgruppa over sommeren en gang.
STORE INSTITUSJONER
I skissen fra arbeidsgruppa for Colletts kulturhus
står det blant annet: ”Et framtidig kulturhus må stå
i levende utveksling og kontakt med de store institu-

sjonene i nærområdet. … En viktig brukergruppe er
studenter og ansatte ved de to universitetetene.”

PRIS TIL
SAMTIDEN

Samtiden under ledelse av hagebyens Christian Kjelstrup (bildet)
fikk i vår Norsk Tidsskriftforening pris for
«kreativ posisjonering
og rekruttering av nye
stemmer». Fra juryens
begrunnelse: «Samtiden har i sin 2017-årgang markert seg med
tydelige og aktuelle
tema, der innholdet er
preget av kompetanse,
bredde og nytenkning
i valg av artikkelforfattere. Tidsskriftet
har fremvist et sterkt
engasjement og vilje
til å erobre nye arenaer i offentligheten ved
originale og effektive
lanseringsstunt
som
har utvidet utgivelsens
nedslagsfelt. Samtiden
anno 2017 er en vital
publikasjon og til inspirasjon for andre tidsskrift når det gjelder å
rekruttere nye og unge
skribenter og å skape
oppmerksomhet
om
sine utgivelser».

KINOSALEN
Arbeidsgruppen håper på en rehabilitering der bygget tilbakeføres mest mulig til det opprinnelige formål, kultur og næring, og med den fleksibilitet et moderne kulturbygg krever. ”Det er adskillig lærdom å
hente fra de senere kulturhusprosjekter i Oslo, som
Kulturhuset i Youngs gate, Litteraturhuset, Sentralen og Parkteatret. Den store kinosalen bør ombygges med originalt flatt gulv og uttrekkbart amfi
eller løse stoler for fleksibel bruk. Lokalet er ideelt
til større tilstelninger med foredrag, film, dans, ulike
nabolags-arrangementer, konferanser og selskap.”
SERVERING
Det foreslås videre at serveringsstedene Abel og Bicks
opprettholdes og gjerne slås sammen i felles drift som
også omfatter uteservering. Arbeidsgruppen peker
også på at John Colletts plass skal renoveres med tanke på blant annet uteservering og ulike former for
kulturaktiviteter
og
grønne
tiltak.
Arbeidsgruppen skriver at en driftsmodell kan være å
opprette et aksjeselskap med eget styre, som arbeider
med utvikling av Colletts kulturhus i nært samarbeid
med ny eier.
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CAFÉ ABEL
FORTSATT STENGT

Café Abel holder fortsatt
stengt etter at kafeen
mistet
skjenkebevilgning og serveringsbevilgning i slutten av august i fjor.

AKTUELT

EKSTREMT PÅ ULLEVAAL STADION
I sommer kan du og familien oppleve
både halsbrekkende oppvisninger i
motorcross og tidenes ishockeykamp
på Ullevaal stadion.
Av Olav Rokseth

NY LEDER
BLINDERN VEL

Henrik Weisser, Blindernveien 21, er ny styreleder i Blindern Vel.

GRATIS
KORKONSERT

Vårt lokale Abelkor fyller ti år i år. Sommerens
høydepunkt blir en gratis sommerkonsert 12
juni kl. 19.00 i hagen på
Vestre Aker skole, også
kjent som Waisenhuset i
Ullevålsalleen.
Abelkoret har et tjuetalls sangere under
ledelse av dirigent Dagfinn Rosnes. Mange har
tilknytning til strøket, og
Dagfinn selv, , som er
utdannet ved Norges
Musikkhøgskole, er selv
fra Nordberg. Styreleder er Hilde Bjørhovde,
som har vært med fra
starten.
Og hvorfor Abel? Koret holdt øvelser i Abelcafeens kjeller, men har
nå tilhold nettopp på
Ullevål gård, der de møtes hver tirsdag. Reportoaret er mangfoldig
og spenner fra klassiske
perler, gjennom kirkemusikk og til musicals,
nordiske
drikkeviser
og revyviser fra ”gamle
da’r”.
Et høydepunkt denne
våren var at flere av korets medlemmer deltok
i verdens største operakor under fremføringen
av Verdis slavekor på
Operataket i april.
Koret trenger flere
medlemmer, særlig herrestemmer. Det er bare
å ta kontakt!

Lørdag 16. juni er det duket for Ullevaal Extreme
der André Villa og en rekke eliteutøvere i freestyle
motorcross – FMX - inntar stadionet med halsbrekkende hopp og konkurranser. Det konkurreres i Supercross, Speed & Style, snøscooter, sparkesykkel og
BMX. Arrangementet starter kl. 18.00, men allerede kl. 14.00-16.00 er det et stort og gratis familiearrangement på Bergbanen der det vil bli mulig å se
syklene på nært hold. Prisene på hovedarrangementet er familievennlige. Se mer på ullevaalx.no
HENKE & ZUCCA
Lørdag 11. august er det duket for Henke & Zucca
Summer Classic 2018: duell mellom lagkompisene
Mats Zuccarello og Henrik Lundvist. De har satt
sammen hvert sitt lag med NHL-stjerner som møtes
til en prestisjetung kamp på en islagt Ullevaal-matte.
I tillegg blir det kjendiskamp mellom Norge og Sverige og Madcon-konsert og flere overraskelser. Det
hele starter kl 13.00. Se summerclassic2018.com
Mats Zuccarello og Henrik Lundqvist har fått
med seg en rekker verdensstjerner på veldedighetskampen Henke & Zucca Summer Classic 2018.

André Villa i luftig svev. I forbindelse med arrangementet Ullevaal Extreme vil Ullevaal Stadion bygges om
og fylles med 400 lass med jord.
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AKTUELT

BEBOERPARKERING UTSATT
Innføring av beboerparkering i Nordre Aker er utsatt til begynnelsen av
september. Sykkelrutevei i deler av
Jutulveien etableres samtidig.
Av Olav Rokseth

Det er utvalgte veier i områdene Blindern, Ullevål
hageby og Akersborg, Tåsen hageby, Tåsenløkka og
Nydalen som lokalpolitikerne i Nordre Aker har
bestemt kal omfattes av beboerparkeringsordningen. − Det vil bli sendt ut informasjon til beboerne
i de aktuelle områdene i løpet av uke 34, sier prosjektleder Aimar Andersen i Bymiljøetaten til Nordre Alker Budstikke.
3000 KRONER
For dem som får innvilget beboerparkering koster
det 3000 kroner i året for én bil.
Hensikten med beboerparkeringen er å gjøre
det enklere for dem som bor i et område å finne
gateparkering, samt hindre fremmedparkering i boligområder.
Dato for etableringen blir 10. September. Opprinnelig skulle ordningen bli innført på forsommeren.
SAMKJØRES MED SYKKELRUTE
Tiltaket skal samkjøres med etablering av sykkelrutevei i Jutulveien mellom Pastor Fangens vei og
Uelands gate. Det vil føre til at en rekke parkeringsplasser blir borte der. Det skal også etableres sykkelrutevei i øvrige deler av Jutulveien og deler av John
Colletts allé og Eventyrveien, men dette tiltaket
gjennomføres tidligst i løpet av september.

Slik er skiltene som vil bli plassert der det skal være
beboerparkering. Dette skiltet er fra Majorstuen.
Foto: Olav Rokseth

KJEMPEPROSJEKT
I GAUSTADBEKKDALEN

Det nye Life Science
prosjektet i Gaustadbekkdalen er nå i startfasen etter at det ble
bevilget kr 50 millioner kroner til oppstart
i år. Totale omkostninger vil bli nærmere 7
milliarder kroner når
byggene står ferdige
i 2024. det skal bygges 67.000 m2 i fireetasjers hus, med en
høyblokk på ti etasjer
i enden mot Domus
Athletica samt mot
Fo r s k n i n g s p a r ke n .
Statsbygg er ansvarlig
for byggeprosjektet
på vegne av Universitet i Oslo. Prosjektet
vil huse 1.000 ansatte
pluss 1.600 studenter.
Trafikken knyttet til utbyggingen vil primært
gå via Ring 3, og støyplagene vil i første rekke bli i 2019 i forbindelse med spunting
og nedsetting av påler
i grunnen. Råbyggene
er beregnet ferdige
i 1. halvår 2021, og
utenomhusarbeidene
de neste 2-3 år.

GLASSKÅR I
DAMMEN

Kartet vises hvilke strekninger der det skal etableres sykkelrute. Ill. Bymiljøetaten.
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− Jeg blir skikkelig
engstelig når jeg ser
små barn leke i dammen og det er lenge
siden vi har tømt den,
sier daglig leder Tor
Langø i Havebyselskapet. Han forteller at de
finner knuste glasskår
fra flasker hver gang
de tømmer og renser
dammen, noe som
skjer tre ganger i sesongen. Av samme
grunn ber han hundeeiere være forsiktige
hvis de skal bade kjæledyrene sine i dammen.

AKTUELT

TAKK FOR VANN

For første gang på ti
år klarte kommunen
i år å få vann i dammen og fontenen på
Damplassen før 1.
mai. Borettslaget ba
opprinnelig om at det
skulle ordnes til frigjøringsdagen 8. mai, og
denne gangen ordnet
kommunen alt i riktig
god tid. Det skal de ha
takk for, sier daglig leder Tor Langø i Havebyselskapet.

BYGGEPLASS
RUNDT STADIONET

Ullevål stadion området er blitt en stor byggeplass som følge av
det nye broprosjektet
over Ring 3, som også
omfatter gang- og sykkelvei langs veien fra
Universitetskrysset til
Berg-krysset. Grunnarbeidene har medført
at mange parkeringsplasser er borte ved
Stadionsenteret, og tilkomsten til senteret er
noe innsnevret. Det er
dog mye ledig plass i
p-kjelleren. Sykkelveien skal være fire meter
bred og gangveien
2,5 meter etter forskriftene, og det vil i så
fall innebære inngrep i
Sogn Hagekoloni som
ikke er ønskelig. Det
blir også trangt om
plassen ved Bergbanen og opp mot Bergkrysset i friområdet
som fungerer som
snødeponi vinterstid.
Neste
byggeprosjekt er lansert i Sognsveien 72 der NGI
ønsker å bygge et 42
meter høyhus med
ti etasjer. Alternativt
sju etasjer som kan
trappes ned til andre
etasje mot Sogn Hagekoloni.

Første gang korpset opptrådte var 17. mai 1929, og siden den gang har det spredd glede under mang en
17.-mai feiring. Bildet er fra årets 17. mai. Foto: Olav Rokseth

90 ÅR MED MUSIKK
30. april fylte Ullevål skoles musikkorps 90-år. Jubileet ble feiret med en
kjempekonsert i Kulturkirken Jakob på
Grünerløkka.
95 musikanter, et lokalt kor, skuespiller Marit Adeleide Andreassen, talentprisvinner Guro Kverndokk,
et helt «nytt» veterankorps og programleder Solveig

Kloppen feiret korpset.
Korpset ble først stiftet som et guttekorps i 1928,
og først 30 år senere kom jentene med. Mange har
lært seg å spille et instrument i korpset, og mange har
valgt å studere musikk videre. De siste årene er det
blitt rekruttert både fra Ullevål og Berg skole.
Korpset har hele tiden hatt et nært forhold til
Havebyselskapet og til velforeningene i nærområdet.

I begynnelsen var det et rent guttekorps. I 1958 kom jentene
med.
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Det vites ikke når bildet av den
hvitkledte korpsgutten er tatt, men
åstedet er foran Ullevål skole.

AKTUELT

HUNDRE SØPPELKASSER FJERNES

STØTTE TIL
FRIVILLIGE

Bydel Nordre Aker har
delt ut kr 1 mill. i frivillighetsmidler for 2018. Ullevål skoles musikkorps
vil få kr 35.000, Ullevål
Seniorsenter kr 20.000
til 50 års jubileumsarrangement, Ullevål IL kr
15.000 til infoskjerm på
klubbhuset og arbeidsgruppen for Colletts kulturhus får kr 15.000 for
å arrangere kulturkveld.

NY SJEFER
ULLEVÅL IL

Kartet viser beliggenheten til de nedgravde avfallsstasjonene som nå er i funksjon (blått) og hvorfra søppelkassene skal fjernes (gult).

I løpet av juni vil i underkant av
hundre søppelkasser fjernes i hagebyen. Det skyldes at åtte nedgravde
avfallsstasjoner tas i bruk.
Av Olav Rokseth

Egentlig kunne hele 180 søppelkasser bli fjernet,
men fordi borettslaget har bestemt at ingen skal
måtte gå mer enn hundre meter for å kaste søppelet sitt, blir 80 søppelkasser fortsatt stående.
De nedgravde avfallsstasjonene ligger parvis,
én for papir og papp og én for restavfall. Åpningen i stasjonene for papir og papp er noe mindre
enn den for restavfall for å gjøre det vanskeligere

å stappe inn større pappbiter. − Det er viktig at
pappen rives i mindre biter så ikke kanalen ned til
beholderen stenges, sier daglig leder Tor Langø i
Havebyselskapet.
BRUK GJERNE NABOENS KASSE
Langø oppfordrer ellers til å kaste søppel i hvilken
som helst ledig kasse hvis din egen er full , for slik
å forhindre at fugler og rotter spre søppelet utover.
− I motsetning til det mange tror er ikke søppelkassene i hagebyen private, sier han.
Det kommer flere nedgravde avfallsstasjoner i
løpet av året. Det avgjøres først til høsten hvor disse vil stå, og det kan bli aktuelt å grave stasjonene
ned i hagene til beboere.

JAPANSKE HØNER MÅ BORT
Styret i Havebyselskapet har vedtatt at de japanske dvergsilkehønene i Hjorteveien 11 må fjernes. Bakgrunnen er at naboene
har klaget over sjenerende støy når hønene blir skremt. ”Hønsegården/paviljongen er av en art og størrelse som er utenfor hva
som kan godkjennes av utomhuselementer i hagebyen. Videre
tillates ikke husdyrhold av et slikt omfang, særlig med tanke på
sjenanse for naboer,” heter det i vedtaket. Hønene må fjernes
innen 9. juli, men ifølge daglig leder Tor Langø kan det søkes
om å få beholde et par av hønene.
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Bergbanen har fått ny
banemester etter sesongslutt, da Finn Ericsson ønsket å trappe ned
etter utrettelig innsats i
de 9 sesongene banen
har vært i drift. Ny sjef
er Jo Røed som har lang
fartstid i Ullevål IL og
som også sitter i Klubbhusstyret.
Johnny Gadderud blir
ny sportsjef for Ullevål
Bandys A-lag og Jr.lag,
og vil være bindeleddet
mellom Bandystyret og
A-laget. Johnny har lang
erfaring som A-lags spiller og trener for yngre
Ullevål lag samt som
landslagskeeper i bandy.
Det ble gjenvalgt
over hele linjen ved
årsmøtet i bandyavdelingen. og dermed fortsetter Håkon Tjomsland
som leder i to nye år.
Det ble gjenvalg også i
hovedstyret, og i tillegg
ble Arvid Dahm valgt
inn som 3. varamedlem.
Turnavdelingen er i
gang med påmelding
til høstsemesteret fra 6.
juni
Klubbhuset er godt
egnet til selskaper med
inntil 50 gjester. Vi inviterer interesserte til å kontakte Bjørn Jensen på tlf
99 21 15 18 eller epost
«bjorn.jensen10@getmail.no» for leie av lokalene til en rimelig pris og
med en enkel leieavtale.

AKTUELT

NY LEDER
ULLEVAAL
STADION

Jack Hemmestad går
over i pensjonistenes
rekker til høsten, etter
25 år i forskjellige lederstillinger i AS Ullevaal stadion/Ullevaal
stadion Idrett.
Erik Forgaard overtok som ny direktør
i oktober 2017, og
møter krevende utfordringer med å fylle
Ullevaal stadion med
aktiviteter etter at VIF
Fotball flyttet over til
sin egen stadion på
Valle Hovin i august
i fjor. Forgaard har
bred erfaring fra næringslivet, inkl 5 år
som direktør i Viking
Fotball og Viking stadion og er klar til å
skaffe nye spennende
aktiviteter til Ullevaal
stadion som vil engasjere og tiltrekke seg
et stort publikum.

RÅDYR PÅ HAGEBESØK
Det er et rådyr i hagen! En nabo roper til oss, og vi
løper etter kamera. Og sannelig der titter den forsiktig
fram bak en benk i bakhagen til John Colletts allé 15.
Vi vet ikke helt hva vi skal gjøre, ringer politiet og får
gode råd. − La den være i fred. Den trenger hvile i
varmen, og mat har den jo nok av hos dere i hagebyen. Når den er klar finner den ut veien selv, sier en
hyggelig betjent. Et par timer etter er den der fortsatt,
men nå står den oppreist og virker klar til å dra. Foto:
Olav Rokseth

REGNSKAPSFØRER ØNSKES

Hagebybladet trenger
ny, frivillig regnskapsfører. Bladet kommer
ut fire ganger i året, og
det er ikke den største
jobben. Er du interessert kan du kontakte
redaktør Olav Rokseth: hagebybladet@
yahoo.no, tlf. 950 26
209 eller styreleder
Bjørn Jensen, bjorn.
jensen10@getmail.no,
tlf. 992 11 518.

HAGEAVFALL TIL BESVÆR
En del beboere setter fra seg søppelsekker med
hageavfall ved Eventyrplassen uten å følge opp
når containerbilen kommer.
Daglig leder Tor Langø i Havebyselskapet sier
at det er forståelig at folk med flere sekker plasserer dem på plassen på forhånd for å slippe å
stå i kø for hver ny sekk de ellers måte gå tilbake
for å hente. − Problemet er at en del ikke kommer
tilbake for å håndtere sitt eget avfall. Dermed må
borettslaget rydde opp i det som er beboernes
ansvar.
Langø forteller at det kan stå mange titalls
uavhentede søppelsekker etter at containerbilen
har forlatt plassen.
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HONNING FRA HAGEBYEN

Lucia og Camilla kjøpte bikubene kjøpte på Honningcentralen i Kløfta, og biene ble bestilt hos en lokal
birøkter på Dikemark, Alexandru Necoara. Nedenfor bikubene står en plakat med informasjon om hvordan du skal forholde deg hvis du vil besøke bigården.

På sensommeren vil du kanskje få
kjøpt honning som er røktet i selve
hagebyen.
Tekst og foto: Olav Rokseth

De ferske birøkterne Lucia Cerulova og Camilla
Cahill fikk tips om at hagebyen kunne være et egnet
sted å sette opp bikuber. Som en del av grunnkurset
i regi av BYBI satte de dermed i mai opp to bikuber
i gresskråningen i begynnelsen av John Collets allé.
Tidligere har BYBI hatt egne bikuber i området.
Om sommeren kan det være 50.000 bier i en
bikube, av og til mer, av og til mindre. Hvor mye

honning det blir er avhengig av om biene kommer
til å sverme eller ikke. Når biene svermer, tar de
med seg honning og mye av bifolket. Går alt bra
kan en bikube i byen gi om lag 30 kilo honning i
løpet av én sesong. − Får vi en god del, så tenker vi
å selge til de som er interessert, sier Lucia, .
som er fra Slovakia. Hun forteller at hennes far
i sin tid var birøkter. Foruten honning, lagde han
propolis, som er bienes eget medisin.
Hun forteller at de skal slynge honningen i august. Hvis noen av Hagebybladets lesere ønsker å
kjøpe lokal honning, kan hun kontaktes på epost
lucia.cerula@gmail.com eller sms til 45881642.
Camilla kan også kontaktes, epost cahillcamilla@
gmail.com

VELKOMMEN TIL
HAGEN

Annet hvert år arrangeres
1000 åpne hager i regi av
Det norske hageselskapet.
Mange hager, både private og offentlig rundt om
i landet holdes åpent for
besøkende.
I år er datoen søndag
24.juni.
Jeg deltok for to år siden. Været var ikke det
beste den dagen, men
det kom allikevel mange
hyggelige mennesker innom hagen vår og det ble
en fin dag. Så jeg deltar
med åpen hage i år også.
Dette er en fin måte å
utveksle erfaringer og bli
kjent med andre hageinteresserte. Og det er
ingen krav om at hagene
som åpnes må være striglet eller perfekte. Om du
har lyst til å registrere deg
og åpne din hage eller vil
lese mer om arrangementet så gå inn på nettsiden
til hageselskapet: hageselskapet.no
Etter hvert som datoen
nærmer seg kan du også
sjekke ut hager i ditt område som er åpne, dersom du heller vil besøke
andres hager enn å delta
selv.
Dato: Søndag 24.juni
Åpningstid:
kl 12.00-17.00
Adresse: Tyrihansveien
22, 0851 Oslo.
Velkommen!
Anita Koren

LITE KJENT BORGERKRIG
Den finske borgerkrigen omtales ofte som den mest brutale konflikten
i Norden i moderne tid. I et grusomt oppgjør mellom landsmenn sto
nabo ofte mot nabo i en strid mellom konservative og sosialistiske krefter. Norge sendte to «ambulanser» – feltsykehus – fra Røde Kors og fra
Norske Kvinners Sanitetsforening. Ingen var forberedt på blodbadet de
skulle bli vitne til. Flere av nordmennene som var i Finland, skrev ned
det de hadde vært med på, og øyenvitneskildringene bringer leseren
tett på begivenhetene. Journalist og forfatter Morten Jentoft bringer
historien frem i lyset. Boken, som ble utgitt på Gyldendal i vår, har
fått en rekke god anmeldelser. Se også portrettintervju med Morten
Jentoft på s. 6

13

Trasig tagging

Den røde trafostasjonen i Halsparken er tagget på flere av sidene.

I de siste månedene har det
kommet mer tagging i hagebyen. Det er særlig de
grønne trafoboksene det har
gått utover, men også skilt og
avfallsstasjoner.

Når det gjelder den røde trafostasjonen i Halsparken, tenker hun at et kan
være en idé å utfordre skolen til å la elever
dekorere veggene slik at taggerne lar den
være i fred.

− Taggingen er en forsøpling av den vakre hagebyen, sier Heidi Anette Hoff i
John Collets allé 5. Hun tipset Hagebybladet om omfanget av taggingen, og hun
anmoder foreldre til å snakke med barna
om fenomenet. Signaturene Homer og
PVK går igjen, og Hoff mener det ikke er
usannsynlig at det er ungdom i nærmiljøet
som står bak forsøplingen.

SPANDERER MALING
Hafslund eier trafoboksene, men har
meddelt Havebyselskapet at de ikke har
kapasitet til å fjerne taggingen. I stedet
spanderer de lakk og maling, og i løpet av
sommeren vil borettslaget bruke sommervikarer til å male over taggene.
Daglig leder Tor Langø i Havebyselskapet tror det ikke vil vare lenge før boksene tagges igjen. − Det vil være langt
alvorligere hvis murvegger tagges, og heldigvis ser det ut til at taggerne forstår at
de ikke må gjøre dette, sier han.

I John Colletts allé er flere av trafoboksene tagget.

Heller ikke Damplassen går fri for taggingen.

Tekst og foto: Olav Rokseth
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Fargene hvit, sort, rød og gul går igjen i
taggingen. Her fra Jutulveien 16

Tagging på både trafoboks og skilt skjemmer inngangen til Halsparken

Taggingen på de lysegår boksene i krysset Jutulveien og John Colletts allé vises
ekstra godt.

I Langlia ved Halsparken har taggeren
forsøkt å formidle et budskap.

15

Også skiltet mellom parkeringsplassen
og tennisbanen er tagget

Morgenstund
er gull for
hund
Den nedlagte barneparken i Langlia er blitt et samlingssted
for morgenglade hunder og eiere.

Flere barn stikker gjerne innom Langliaparken på vei til skolen. Her er det Leah (t.v.) og
Katarina som koser med Toby, Tim og Vilma.
Tekst og foto: Olav Rokseth

Her møtes labradoodlene Pelle og Tim,
welsh springer spanielen Billy, den franske bulldogen Elvis, lagottoen Gulliver
som med sine drøye åtte år er eldstehund
i flokken, vannhundene Toby og Vilma,
cockapooen Luna og den største av dem
alle: goldendoodlen og veteranen Ludo.
De løper i full fart, herjer med hverandre,
graver i sandkassen, tar en pust i bakken,
drar i hver sin ende av en pinne, bjeffer
litt, småkoser med hverandre eller driver

med litt mer pågående jokking, og en
gang imellom knurres det ordentlig. Av
og til dropper det andre hunder innom,
for eksempel golden labradoren Afaia
som skal bli førehund og Petrus, en to år
gammel storpuddel. På det aller meste har
det vært ti hunder på samme tid i parken.
Noen kommer før åtte, og noen like etter,
og klokka halv ni har gjerne de fleste gått.
DRØMMESTART
Øivind og Siri Tandberg i Jutulveien 12
er eier av ti måneder gamle Tim. Øi-
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vind forteller at de begynte å ta med seg
labradoodlen til parken i fjor høst da de
under en morgentur oppdaget at det var
masse bikkjer der. − Det er en drømmestart for bikkjer om morgenen, og et
fint ritual for oss. I løpet av en halvtime får
bikkjene rast fra seg, og vi kan gå på jobb
med god samvittighet. I tillegg er det bra
at hundene lærer å sosialisere seg såpass
tidlig, sier han, og tror at de vil fortsette
å benytte seg av parken etter at Tim er
blitt voksen.
Terje Midtgard i Langlia 4 og Guro

Hundene veksler mellom å jage hverandre, herje og snuse fredelig rundt, mens eierne følger stolt med. F. v. Jan Hystad, Leah i bakgrunnen, labradoodlen Tim, den portugisiske vannhunden Vilma, Øivind Tandberg i bagkrunnen, cockapooen Luna, welsh springer
spanielen Billy og dens herre Asbjørn Hansen.

Bjørnstad Kraft er eier 15 måneder gamle
Pelle, en skikkelig spretten labradoodel. −
Det er flott å ha et inngjerdet område i
nærheten der vi kan slippe ham fri, sier
Terje, og forteller at de også slipper Pelle
løs i parken om kvelden.
Billy, en fartsglad, 18 måneder gammel welsh springer spaniel, ble først tatt
med av Asbjørn Hansen og Kaja Lund
i Nils Lauritssøns vei 16 til Halsparken,
men så begynte han å stikke av. Dermed
ble den inngjerdete, nedlagte barneparken i Langlia et alternativ om morgenen.

− Det er bare fantastisk å ha et område
som dette i et tettbygd strøk, sier Asbjørn,
som forteller at de fortsetter å gå tur med
ham til Halsparken og i Bergskogen.
KAFFE PÅ TERMOS
Det er ikke bare hundene som får sosialisert seg. Praten går lett og ledig mellom
hundeierne. Det meste dreier seg om
hund, og vi snapper opp en rekke gode
tips om alt fra hårklipp, midler mot flott,
vaksiner, øyekatarr, medisinsk kastrering
og gode og rimelige kenneler. Innimellom
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prates det om andre ting, eller man bare
rusler rundt og betrakter hundene eller
har en liten filosofisk stund for en selv.
Trond Bråten i Pastor Fangens vei
5 har stilt opp med kaffe på termos kl ti
noen lørdager, noe som er blitt satt pris
på. Han og den syv år gamle goldendoodlen Ludo er veteraner i parken. Han forteller at det først det siste året er blitt et
samlingssted for hundeeiere.
FRYD OG JAMMER
− Å Pelle! Å Billy! Noen skolebarn som

Billy tar seg gjerne en sklitur, mens eier
Asbjørn Hansen følger med.

Cockapooen Lu vil gjerne ha selskap.
Foto: Privat

Hundevenn søkes

Familien Kåvik i Langlia 16 søker
etter noen som er glad i hunder men
som ikke har mulighet til å ha egen
hund. Tispen deres, den snart to år
gamle cockapooen Lu vil gjerne ha litt
selskap noen dager i uka, fortrinnsvis
på dagtid. Lu røyter ikke og er glad i
både mennesker og andre hunder. Er
du interessert, kan du kontakte Tobias
Kåvik på tlf. 415 44 904

Selv når det var på det kaldeste om vinteren, møtte eierne opp til morgentreff. Her leker
Tim og Vilma på en litt mer vårlig dag. Foto: Alice Ennals

har tatt følge med hund og herre til parken hviner frydefullt når andre hunder
ankommer. Barna klapper hundene, ber
om de kan få gi en godbit, og må passes
på så de ikke kommer for sent avgårde til
skolen.
Så er det bare fryd som preger hundetreffene? Ja, faktisk så det stort sett det.
Men det har også vært biteepisoder, derav
én alvorlig der både hund og hundeier ble
kraftig bitt. Den bitende hunden er etter
dette skjedde blitt holdt borte fra parken.
Langt mindre alvorlig er det at et par
av hundene kan ha tendens til å ville dominere, og her er eierne raskt på pletten
hvis det tar overhånd.
Det snakkes også en del blant hundeierne om mulig konflikt med andre brukere av parken, spesielt barnehagebarn.
Derfor er alle påpasselige når en hund
gjør fra seg.
Hvis eieren ikke får med seg at hunden hans bæsjer, er det alltid noen andre
som har sett det og som varsler. Og skulle
man ha glemt bæsjepose, så er det ikke
mangel på tilbud.
Tåsen barnehage bruker parken en
god del om høsten og til dels vinteren.
Daglig leder Ronny Fersnes forteller til
Hagebybladet at det har vært en del tilbakemeldinger på at det har vært mye
hundebæsj i parken, særlig etter vinteren.
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− Noen foreldre sier det samme når de får
høre at det planlegges en tur til parken.
Han understreker at det er et flott område som bør kunne brukes av alle. −Hvis
hundeierne som bruker parken også kunne ta bort det andre hunder legger fra seg,
ville det kunne hjelpe mye, sier han.
Tilbake i parken legger vi fram ideen
om at morgengruppen kunne gå manngard en gang imellom for å plukke opp
eventuelt bæsj som er lagt igjen av andre.
− Det bør vi absolutt gå inn for, sier eierne av den portugisiske vannhunden Vilma, Alice Ennals og Jan Hystad. Vibeke
Wolther som sammen med Ole Georg
Moseng er sjef til lagottoen Gulliver nikker og er enig. Hagebybladet er også med!

Den franske bulldogen Elvis i forgrunnen.
Bak ser vi Billy, en nedgravd Toby og Vilma.

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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ELKOMMEN
Åpent bakeri utvider

nom for en hyggelig
handel eller
behandling

Damplassen 23
tlf 22 69 44 96

Av O

Apotek1 Ullevål Stadion
Sognsvn. 77A - 0806 Oslo

Telefon: 22 58 75 80
Fjærdrakten til japanske dvergsilkehøner kan minne om pels.

Man. – fre: 0900 – 1900
Lørdag: 0900 – 1700

HØNSETREND
Det er i det hele tatt mange gode argumenter for å hive seg på denne
grønne,urbane trenden,og
det er altså overhodet ikke en forutsetning
apotek1.ullevaalstadion@apotek1.no
at man har sitt eget småbruk på landet eller en veldig stor hage. Lise
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 man 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
glede i hagen hennes.

Daglig leder Øyvind Lofthus presenterer her planene om utvidelsen av Åpent bakeri

Generalforsamlingen i Oslo
Havebyselskap vedtok enstemmig at Åpent bakeri får
ta i bruk den lille leiligheten
som ligger i den nordlige
fløyen av bygget.

ULLEVÅL RENS
VASK OG
REDDERSERVICE
SKOMAKER
+ NØKLEFILING
Tekst og foto: Olav Rokseth
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medlemmer av kontrollnemnda.
Det var 58 stemmeberettigede til generalforsamlingen, som ble avholdt 26.
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hagenstadion.
finner du mange gode
april iiUllevål

Tips

tips i boken Hønsehold i Hagen av Steen Larsen. Se også linken
http://forum.hagegal.no/viewtopic.php?f=29&t=48736

HER ER ER NOEN TIPS.
• Planlegg godt hva du trenger for å ta vel imot hønene: hus,
rugekasse,vagle,for- og vanndispensere,utegård med sandbad
Vibeke Haug,
og tette beholdere til fôrsekkene
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• Hold deg i første omgang til kun én rase.
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• Vær nøye med renhold – hønsebæsj lukter!
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Klar støtte til at Åpent bakeri får utvide lokalet sitt med et tjuetalls
• Ventplasser.
med å slippe hønene ut før nabolaget har våknet til liv.
• Hvis du i tillegg skaffer deg en hane så bør huset med fordel
lydisoleres og blendes.
• Sørg 20
for at hønene er trygt innhegnet slik at de ikke stikker av
til naboen. Før å holde uvedkomne gjester som rotter og mus

edager 09-19 /lørdager 09 -17
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Jutulveien og John Colletts allé kan det bli
ærre parkeringsplasser når sykkelruten gjenom Ullevål Hageby og Nedre Tåsen etableres
2018.
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Olav Rokseth
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Apotek1 Ullevål Stadion
Sognsvn. 77A - 0806 Oslo

Advokat Alf Marcus Wiegaard

rute 7 skal binde sammen
Forskningsparken,Ullevå
l,Voldsløkka
ønsker eksisterende
og nye klienter velkommen.
Storo mellom Ring 2 og Ring 3. Den vil gå fra Forskningsparken
austadalléen,
via Problemveien
til privatrett,
Niels Henrik
Abelsvekt
vei,påder
Allsidig juridisk
rådgivning innen
med særlig
n deler seg i to traséer frem til Jutulveien.Den ene traséen følger
- arverett
testamenter
entyrveien,
mens/ den
andre fortsetter til Jutulveien via John
- familierett
/ skilsmisse
samlivsbrudd
lletts allé.
Fra Ullevål
skal ruta/følge
ruta Jutulveien og Stavanektepakter / samboeravtaler
rgata til- Bjølsen.
- fast eiendom / sameier
Kommunikasjonsrådgiver
Liv Jorun Andenes i Sykkelprosjektet
arbeidsrett
plyser -at dette
kan innebære at parkeringsplasser forsvinner i
- eiendomsmegling
de Jutulveien og John Colletts allé. I Eventyrveien er det trolig
re snakk
merking
sykkelruten.Byrådet
har bestemt
at alle
Taom
kontakt
for enav
hyggelig
og uforpliktende samtale,
eller kom
innom mitt
tene skal
være
ferdigstilt
innen
2019,og
beboerne
vil
bli
informert
kontor på Damplassen.
nnom brev i posten når arbeidet på de forskjellige rutene starter.

Telefon: 22 58 75 80

Blomdahl.
Hulltagning/piercing
Lørdag: 09 – 18
Man. – fre: 0900 – 1900
00

00

apotek1.ullevaalstadion@apotek1.no
Damplassen
21 0852 Oslo
www.apotek1.no
Klær, sko og utstyr til prematur, baby, barn og dame
Tlf
22602175/ 97671383

Tlf.: 97 47 47 47
RNA VIKTIG
E-post: wiegaard@wiegaard.no
esialkonsulent
Knut Hammervold i Bydel Nordre Aker forteller at
Internett: www.wiegaard.no
delen lenge har arbeidet for å få blant annet denne sykkelruten
Post- og besøksadresse: Damplassen 21, 0852 Oslo

GOD
JUL

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

plass. − Ikke minst vil det være viktig å få redusert biltrafikken
ndt Ullevål skole og andre skoler.Da kan kanskje barna selv sykle
skolen, og vi kan rekruttere en ny generasjon av syklende beboe, sier han.

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
Connie.
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STØTTEANNONSE
FRA BLINDERN VEL

Ullevål

2

Aktuelle saker Blindern Vel jobber med nå:
•
•
•
•

Beboerparkering
Studentboliger i Trimveien og Blindernveien
Adkomst til Arvid Storsveens plass
Gang og sykkelbro over Ring 3

• Trafikksituasjonen i Blindernveien
• Livsvitenskapsprosjektet i Gaustadbekkdalen
• Og ikke minst, Kulturhus og torg/møteplass
på John Colletts plass

FIRE BILMERKER. ÉN DESTINASJON.
God Jul og et Godt Nytt År
til alle vellets medlemmer
Bertel O. Steen Ullevål, Klaus Torgårdsvei 3,
www.blindernvel.no
0372 Oslo, tlf. 22 18
67 00 – www.bos.no/ullevaal

Kalenderen
ULLEVÅL HAGEBY SENIORSENTER
AUGUST
Tors. 9.

Tors. 16.
Tors. 23.
Tors. 30.

13.00: Forsinket Olsok-feiring med rømmegrøt og spekemat.
Påmelding. OBS! Merk ny dato grunnet ferieavvikling
11.00: Båttur på Oslofjorden i anledningen 50-årsjubileumet.
Se oppslag for mer informasjon. Påmelding, 200 kr per pers!
13.00: Underholdning v/Bengt-Ole Nordstrøm. «Over the
Rainbow». Tors. Populære sanger fra film, musikal, revy og
slagere, de fleste fra 1950- og 60-årene
13.00 Foredrag v/Agnar Kaarbø – «Politisk lederskap».
I boken Politisk lederskap - beretninger fra
statsrådskontoreneforteller to tidligere statsministre,
13 tidligere statsråder og en sittende statsråd om sine erfaringer
fra en helt spesiell lederrolle

SEPTEMBER
Tors. 6.
Tors.
Ons. 19.
Tors. 20.
Tors. 27.

13.00: Program avklares senere. Se oppslag eller på
www.ullevalhagebyseniorsenter.no
13. 17.00-20.00: Jubileumsfest i anledningen 50-årsdagen til
Ullevål hageby seniorsenter. Middag, kake og drikke.
Påmelding, 200 kr per pers!
11.00: Salg av klær ved SeniorShop
13.00: Foredrag v/Tom Remlov – «Drifting av operaen»
.13.00: Vi feirer fårikålens dag med fårikålmiddag på senteret.
Påmelding!

ULLEVAAL STADION
Lør.
Lør.

16.06: Ullevaal Xtreme André Villa
11.08: Henka & Zucca Summer Classic

VESTRE AKER SKOLE
12. juni

JOHN COLLETTS SOMMERFUGLER

19.00: Sommerkonsert i hagen med Abelkoret

SOGN HAGEKOLONI
15. juni
16. juni

16.00 – 22.00: Gratis musikk- og hagefestival
1200 – 22.00: Gratis musikk- og hagefestival
For mer info: sesogn.no

HISTORISK VANDRING PÅ ULLEVÅL
16. juni

Mats Zucacarello, Henki Lundqvist og en rekke
NHL-stjerner spiller ishockeykamp 11. August midt på
Ullevaal stadion.

11.00: Anne Hals og Ellen Holm Stenersen leder en tur med
tema Ullevåls historie og den gamle hagen. Det meste av det
de skal fortelle om, er der ikke lenger. Men de vil vise hvor
det lå og hva som foregikk der. Eksempler: portnerboligene,
oransjeriene, lindekirken, Floras tempel, Erkjendtlighetens
tempel. Oppmøte ved John Collett-statuen (bildet) nederst i
Ullevålsalleen på hjørnet av Sognsveien.
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og på facebook!
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Tipp topp 17. mai
Det var mye å glede seg over i årets 17. mai-feiring
i Ullevål hageby. Vi lar bildene tale for seg.
Foto: Olav Rokseth

24

Elevrådsledere Bo Løvstad-Nilsen i 7D og Ada Daae Harstad i 7A holdt tale i Minneparken. Rektor Maria Hägnefelt står ved siden av.

25

26

Foto: Paul Hofseth

27

Fra spisebord
til matjord
Rester fra middagsbordet, i omdannet tilstand, kan være en
fantastisk ressurs for hagen og plantene dine.
Tekst og foto: Kristin Zeiner-Henriksen

Alt man trenger for å ta kildesorteringen
et langt skritt frem i miljøvennlig retning
er to lufttette bokashi-bøtter og en pose
med bokashi-strø. Astrid Krohn-Hansen i
Tåsen allé er en av dem som tidlig fanget
opp den nye grønne trenden som forvandler matavfall til uovertruffen matjord på
imponerende kort tid.
I FORLENGELSE AV
KILDESORTERINGEN
På kjøkkenet hennes står en bøtte med
dobbel bunn og tappekran for bokashi-væske. − Med unntak av supper, kyllingbein, avocado- og mangostein går
alt som vanlig først i den grønne posen,
forteller Astrid. Det nye etter kjøkkenkomposteringens inntreden i huset er at
etter endt dag overflytter hun innholdet
fra posen til bokashi-beholderen. Når hun
så drysser ca to spiseskjeer magisk bokashi-strø over potetskrell, epleskrotter, kaffegrut, pastarester eller halvspiste brødskiver fra matpakken, fortrenges forråtnelse
til fordel for fermentering av avfallet. −
De naturlige mikrobene i strøet får jobbe,
og gjæringsprosessen er i gang, forklarer
hun. − Et par ganger i uken tapper jeg
avfallet for væske, som jeg tynner ut én til
hundre. Dette blir superfin bonusgjødsel
til alle mine grønne vekster. (På bokashi.

Herlig matjord laget av matrestene dine.

Etter to ukers hvile i den lufttette beholderen er halve jobben gjort, og matavfallet ditt omdannes til næringsrik jord på
rekordtid.

no kan man lese at den dessuten kan brukes både til bekjempelse mot bladlus og
mot tette avløpsrør.)
FULLBYRDELSE AV
BOKASHI-KRETSLØPET
Etter ca to uker er bokashi-bøtta fylt opp
og den andre beholderen må overta jobben med å ta imot matavfallet på kjøkke-

Væsken som kan tappes fra avfallet er en
superfin bonusgjødsel.
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net. Den fulle bøtta får to uker innendørs
på å forberede seg til å bli fortreffelig jord.
Da er innholdet fra Bokashi-bøtta, som
ser ganske uendret ut, klar for forvandlingen. Astrid bruker store poser, kasser eller
krukker. Uansett hvor du velger å plassere
jordfabrikken din, så skal bokashien blandes godt med litt jord. Dessuten trengs et
lite lag med jord under og over den. Da
er det tett og luktfritt - og vil ikke tiltrekke
seg verken rotter, skjærer eller snegler. −
Er det sommer og over 15 grader vil du nå
få superjord proppfull av næring etter 14
dager, og det uten at det tar verken mye
tid eller plass, lover bokashi-frelste Astrid
entusiastisk. Bokashi er med andre ord et
hett tips til de av hagebybladets lesere som
ønsker å lage herlig kompostjord til plantene sine på en enkel, miljøvennlig, luktfri,
rask og lite plasskrevende måte.

ADVOKAT

KJERSTI PATRICIA AMUNDSEN

Avtaler, arv/
testament,
ekteskap/
skilsmisse,
samboere,
barn,
fast eiendom.
Astrid demonstrerer hvordan vinterens bokashi-avfall har blitt forvandlet til feit og god
matjord, hvor meitemarkene stortrives og spinat og grønnkål etter hvert vil utfolde seg.

ENKELT
En liten oppsummering som viser hvor enkelt det er:
1. Tøm matavfallet i bøtta én gang pr dag
2. Strø på 2 ss bokashi-strø pr liter matavfall.
Sett på lokket. Gjenta til bøtta er full.
3. La bøtta stå innendørs i to uker.
4. Tøm alt deretter rett i jorda, i krukke eller kasse. Topp det hele med et lag jord.
Simsalabim – så er forvandlingen fullbyrdet!
Bokashi-utstyret for å komme i gang med egen kjøkkenkompostering kan du kjøpe
på ekte vare - en hyggelige butikk/cafè rett ved Kaffebrenneriet på Sagene.
Bokashi-strø er fremstilt av en blanding hvete- eller byggkli, vann, sukkerørsmelasse og effektive mikroorganismer (EM). Når strøet kommer i kontakt med fuktig
matavfall begynner mikrobene å jobbe, og miljøet i jorden blir prima for plantene.
For mer info: bokashi.no
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Advokat Kjersti
Patricia Amundsen
Uranienborgveien 1,
0351 Oslo

Tel. 918 01 333

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

Sykkelrute kan medføre færre parkeringsplasser
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I Jutulveien og John Colletts allé kan det bli
færre parkeringsplasser når sykkelruten gjennom Ullevål Hageby og Nedre Tåsen etableres
i 2018.
Av Olav Rokseth

Apotek1 Ullevål Stadion
Sognsvn. 77A - 0806 Oslo

Telefon: 22 58 75 80
Man. – fre: 0900 – 1900
Lørdag: 0900 – 1700
apotek1.ullevaalstadion@apotek1.no
www.apotek1.no
Verdi inntil
kr 3100 enstyrke /
kr 4100 progressive
Kjøp en brille.

Få en solbrille
med din styrke.

Tilbudet gjelder t.o.m. 30. juni og inkluderer
solbrille inntil kr 1600 og standard glass
(Brilliant og Performance sol 1,5 ubehandlet).
Gjelder ikke databriller, og kan ikke kombineres
med andre tilbud eller rabatter.

Byrute 7 skal binde sammen Forskningsparken, Ullevål,Voldsløkka
og Storo mellom Ring 2 og Ring 3. Den vil gå fra Forskningsparken
i Gaustadalléen, via Problemveien til Niels Henrik Abels vei, der
den deler seg i to traséer frem til Jutulveien. Den ene traséen følger
Eventyrveien, mens den andre fortsetter til Jutulveien via John
Colletts allé. Fra Ullevål skal ruta følge ruta Jutulveien og Stavangergata til Bjølsen.
Kommunikasjonsrådgiver Liv Jorun Andenes i Sykkelprosjektet
opplyser at dette kan innebære at parkeringsplasser forsvinner i
både Jutulveien og John Colletts allé. I Eventyrveien er det trolig
bare snakk om merking av sykkelruten. Byrådet har bestemt at alle
rutene skal være ferdigstilt innen 2019,og beboerne vil bli informert
gjennom brev i posten når arbeidet på de forskjellige rutene starter.

DANSEGLEDE

BARNA VIKTIG
Spesialkonsulent Knut Hammervold i Bydel Nordre Aker forteller at
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Foto: Karl Andreas Kjelstrup.
Hvis sykkelrutene i Oslo reduserer biltrafikken ved skolene er mye vunnet. Foto: Olav Rokseth
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Damplassen 23

Av O

Apotek1 Ullevål Stadion
Sognsvn. 77A - 0806 Oslo

Telefon: 22 58 75 80
Fjærdrakten til japanske dvergsilkehøner kan minne om pels.

Man. – fre: 0900 – 1900
Lørdag: 0900 – 1700

HØNSETREND
Det er i det hele tatt mange gode argumenter for å hive seg på denne
grønne,urbane trenden,og
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ha høner i byen.
Hun sier at hun også har hørt om flere i hagebyen som drømmer
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DAMPLASS FRISØR

DAMPLASS FRISØR

Gamle
og nye
Blomdahl.
Hulltagning/piercing
pasienter
velkommen.
Damplassen
21 0852 Oslo

Berg Lions Club

Blomdahl.
Hulltagning/piercing
BOKMARKED
Mottar bøker og LP’er i Godals vei 12, Tåsen,
Mandager kl. 18:00-19:30 – eller vi henter for salg på vårt årlige

Ring 988 31 809 eller 988 32 061
for nærmere avtale

BLI MEDLEM
Damplassen
21 0852 Oslo

Tlf
22602175/
97671383
Kom
innom i Vestgrensa

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

Tlf 22602175/ 97671383

eller ring 22 46 36 71
for timebestilling

VELKOMMEN
TIL MNTF /
TANNLEGE
VATNE
Connie.ved skolene er mye vunnet. Foto: Olav Rokseth
Hvis sykkelrutene
i Oslo reduserer biltrafikken
TANNLEGE
DÆHLI MNTF

922 57 900

VELKOMMEN TIL
Connie.

QUIZ HVER ONSDAG
KL 19:00

ærre parkeringsplasser

Jutulveien og John Colletts allé kan det bli
ærre parkeringsplasser når sykkelruten gjenom Ullevål Hageby og Nedre Tåsen etableres
018.

Olav Rokseth

4

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.
Kontakt:
Frode
Rise
Egil
Råstad
Henning
Tirs: 10 00-19 00. Lørdag
etterStene
avtale.
930 83 685 476 59 876
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Apotek1 Ullevål Stadion
Alle beboere i borettslaget
Sognsvn. 77A - 0806 Oslo
Oslo Havebyselskap
får
Telefon:
22 58 75 80
Blomdahl.
Man.
– fre: 09 – 19
10% rabatt*
Hulltagning/piercing
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Advokat Alf Marcus Wiegaard
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Lørdag: 0900 – 1800

DØGNVAKT
apotek1.ullevaalstadion@apotek1.no
+47 916 25 500 Damplassen
21 0852 Oslo
www.apotek1.no

Tlf.: 97 47 47 47
Tette rør
RNA VIKTIG
E-post: wiegaard@wiegaard.no
esialkonsulent
Knut Hammervold i Bydel NordreRørinspeksjon
Aker forteller at
Internett: www.wiegaard.no
delen lenge har arbeidet for å få blant annet denne sykkelruten
Post- og besøksadresse: Damplassen 21, 0852 Oslo Tankbil

Klær, sko og utstyr til prematur, baby, barn og dame
Tlf
22602175/ 97671383
Rensing
GOD

JUL
Trasé-søk
+ mer
Åpningstider:
man, ons, tors, fre 08 00-18 00.

plass. − Ikke minst vil det være viktig å få redusert biltrafikken
Tirs: 10 00-19 00. Lørdag etter avtale.
ndt Ullevål skole og andre skoler.Da kan kanskje barna selv sykle
Bentsebrugata 31c (rett over Bjølsen skole) • englebarn@englebarn.no
skolen, og vi kan rekruttere en ny generasjon av syklende beboaktivror@aktivror.no
Åpningstider: man-fre: 10-17 og lørdager 10-15
, sier han.

www.rørinspeksjon.no

VELKOMMEN TIL
Connie.

* Gjelder
Utvidede åpningstider før jul fra
11/12: ikke vakttillegg
man-fre: 10-18, lørdager 10-16 og søndager 14-18
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