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LYNS UNGE HÅP

MIKKEL TVEITEN BEGYNTE PÅ
A-LAGET BARE 15 ÅR GAMMEL

Sem & Johnsen
Ullevål
Velkommen innom vårt kontor på John Colletts plass
for en hyggelig boligprat.

Et utvalg boliger solgt gjennom Sem & Johnsen i Hagebyen og omegn siste år.
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Innhold
VI MÅ KJENNE VÅR
BESØKELSESTID
Det skjer mye i hagebyen og området
rundt for tiden. Viktigst av alt nå et utviklingen av John Colletts plass – både
selve plassen og bygningene. Det som
skapes her nå vil vare i mange, mange
år framover. Arbeidsgruppa for Colletts
kulturhus har møtt de nye eierne av Kinobygningen, Vestgrensa 4 og nå også
mesteparten av Niels Henrik Abels vei
2. Inntrykket er at eierne har et genuint
ønske om å utvikle stedet med tanke på
nærmiljøets behov, noe som befestes av
et intervju vi gjorde. Beboere i området
vårt kan på sin side bidra med innspill
om hva bygningene kan huse av aktiviteter og tilbud. I tillegg bør Bydel Nordre
Aker kjenne sin besøkelsestid. Et godt
samarbeide mellom privat initiativ, nærmiljøet og det offentlige er det beste utgangspunktet for å skape et godt resultat
for fellesskapets beste.
Andre saker som skaper engasjement
nå er den nylig innførte beboerparkeringen (endelig finner vi lett parkeringsplass)
og de store allétrærne langs Sognsveien.
Pluss en tvist om noen japanske dvergsilkehøner, men det kommer vi tilbake.
Til slutt en stor klem til Ullevål Hageby seniorsenter som den 16. september fylte 50 år.
Og et like stort hjertesukk helt til
slutt: Hvorfor i alle verden har ikke Ullevål hageby en velforening som er oppe
og går? Regner vi med at Havebyselskapet ordner opp for oss? Eller har vi det
for godt i vår hagebyidyll til å bry oss?
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PORTRETTET

Det er deilig å VÆre dansk –
i UlleVål hageby
Er hemmeligheten bak et langt og godt liv å ha dansk blod i årene? Jeg lurer faktisk på det, etter å ha tilbrakt en formiddag på Ullevål hageby seniorsenter. Her har
jeg slått av en prat med kjøkkenhjelper Inger Eliassen, 90 år og like blid.
Tekst: Andrew P. Kroglund Foto: Pål Rødahl

− Problemer kommer ikke før du selv synes det er et problem. Det er ingen grunn
til å tenke negativt, slår Inger fast.
Inger er en frivillig hjelpende ånd
hver tirsdag på seniorsenteret, og er kjent
for sin «danske smørkake». Ting må være
på stell nå når Mannfolkfrokosten snart er
i gang. «Veldig hyggelig dame», sier en av
frokostdeltagerne.
KJÆRLIGHETENS VINGER Det var
kjærligheten som ga Inger vinger, og som
til slutt gjorde at hun kom til Oslo. Flere
nordmenn fulgte en gammel tradisjon da
de etter krigen dro til København for å studere. Det oppsto søt musikk hos flere, også
for Ingers del. Den norske sivilingeniør-studenten hadde sjarm, og de giftet seg og fikk
sitt første barn. Men kunne de ikke bare ha
blitt i København, lurer jeg på. Det sto jo
tross alt bedre til rent materielt der enn i
Oslo. Inger rister på hodet.
− Lengselen hans til Oslo ble for sterk.
Vi dro oppover i 1955. Det var en annen
tid, vet du. Det var ikke lett for meg. Jeg
savnet familien. Telefon måtte vi stå på
venteliste for å få. Korrespondansen
gikk mest via brev. Jeg skrev nedover en
gang i uka. Hver uke. Frem til 1968. Og
jeg har tatt vare på dem alle, både de jeg
selv skrev og de mine foreldre skrev. Siden
har jeg tatt et skrivekurs her på senteret,
og på basis av blant annet brevene mine
har jeg laget mine egne memoarer. Ja, jeg
anbefaler alle å skrive sine memoarer. Jeg
har jeg mange barnebarn og sju oldebarn,
og barnebarna synes jo det er fantastisk
å kunne kjenne meg også som ung. Ellers
ville de jo ha trodd jeg alltid har sett ut slik
jeg gjør i dag.

Ingers milde smil smitter. Hun legger
vafler på fat, skjærer i noen wienerbrød og
gjør klar kaffekanner. Jeg er kommet til et
riktig hyggelig senter som i tillegg ligger i
et område som kanskje er det nærmeste
du kommer til dansk ”hygge” her til lands.

Da jeg kom hit til
hagebyen i 1983, var
det som en åpenbaring.
ÅPENT OG FRITT Ifølge det store
praktverket Landsbyen i byen. Ullevål
Hageby 100 år (2017), sogner rundt tusen eldre over 62 år til senteret, og blant
disse er ca 400 aktive brukere. Senteret er
avhengig av frivillige hjelpere. De frakter
folk til og fra, eller er hjelpere på kjøkkenet eller lærere på diverse kurs. Disse frivillige er ca 40 spreke pensjonister.
Inger mistet mannen sin for sju år si-

Kakene til Inger Eliassen er høyt ettertraktet. Spesialiteten er dansk smørkake eller
prinsessekake som det også kalles.
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den, da var han 86 år. Han fikk Alzheimer. − Han forsvant for meg. Det var ikke
ham lenger. Men jeg minnes ham bare
som den friske og tenker tilbake på alt
godt.
Inger forteller at de først bosatte seg
ute ved Drammensveien, og siden ble det
opphold både i Sandvika og på Eiksmarka. Hun gikk mye omkring med barnevogn i Oslos gater og ble kjent, og elsket
hornmusikken ved Slottet. Men etter
hvert ble Blindern og hagebyen det nye
hjemmet, hun nå bor like ved Forskningsparken, i Bukkene Bruses vei.
Fra København hadde hun med seg
en eksamen fra handelshøyskolen, og erfaring fra jobb som oversetter i et grossistfirma. Hun har siden vært både hjemmearbeidende husmor, og har jobbet nesten
20 år år med oversettelse av skolebøker til
punktskrift for blinde og svaksynte.
Jeg spør Inger hva hun synes er den
største forskjellen på livet i Danmark og
i Norge.
− Du vet, dansker er jo mer imøtekommende enn nordmenn. Det er, hva
skal jeg si, mer fritt der nede. Småpraten
går lettere. Men misforstå ikke. Jeg har
hatt et praktfullt liv her i Norge. Og én
ting må jeg si: Da jeg kom hit til hagebyen
i 1983, var det som en åpenbaring. Det
var akkurat som å være i Danmark! Alt
var så mye mer åpent og ja, fritt.
ET LIVSKRAFTIG SENTER Her ved eldresenteret har Inger vært en frivillig kjøkkenhjelper siden 2004. − Jeg var nok litt
forutinntatt, ser du. Men jeg tok feil. Det
er ikke bare «gamle» her. Det er alle slags
folk, og godt humør.

Inger Eliassen har
vært en kjær hjelper
på kjøkkenet i Ullevål
hageby seniorsenter
siden 2004.
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Hun kaster et blikk på klokka. Lokalet
er i ferd med å fylles opp av mannfolk. −
Nei, nå må jeg jobbe!
Etter at dagens frokost er over, huker
jeg takk i Inger igjen. Nå slapper hun av
ved et annet bord, sammen med senterleder, Karina Nummedal Shandiz og kjøkkenleder Noura Balaiz.
Karina forteller at de har driftsinntekter fra bydelen, og at de får litt inntekter
fra salg av kafévarer, språkkurs og mange
andre aktiviteter. Lokalene leies også ut,
og de er særlig populære til konfirmasjoner og familieselskaper. Der er det bare å
melde interessen i god tid.
− Men vi skulle gjerne ha vært flere
brukere her på huset, skyter Inger inn.
Selv har hun ikke noe aktivitetsproblemer, og er glad i å skrive, og liker hagestell og blomster.
− Men den aller største lidenskapen
min er å lese. Jeg har alltid en bok i nærheten.
I tillegg til å være trofast kjøkkenhjelper på tirsdager, er Inger selv aktivt med
i helselaget. En stor forskjell fra tidligere
er at mange eldre reiser mer til utlandet
når de blir 70, forteller Inger. De kommer
mindre til sentra, som her i hagebyen.
− Vi må lokke dem inn, for å vise
hvor hyggelig det er her.
KONGEN OG DANSKEBÅTEN Noen
som har vært her og som har opplevd
stemningen, er både tidligere ordfører
Fabian Stang og kong Harald. Førstnevnte kom for å snakke om den berømte sabotørgruppa fra andre verdenskrig,
Pelle-gruppa, og for å hedre de to gjenlevende, Ullevål-guttene Sverre Kokkin og
Reidar Kjell Formo.
Og Inger var der. Hun fikk også
håndhilst på kong Harald da han var der.
Men så kommer Inger med en betroelse:
− Neste tirsdag er jeg ikke her. Jeg
skulker. Jeg skal til Danmark for å feire
dagen min. Jeg tar danskebåten. Det synes jeg er deilig.
Det er deilig å være norsk i Danmark,
sier reklamen. Men aller mest synes det
som om det er deilig å være beboer i Ullevål hageby. Ja, det er tilnærmet dansk. Er
det noe rart at man går seg på flere spreke
90-åringer, som Inger.

Her viser Lucia Cerulova fram et brett med rundt to kilo honning. Foto: Olav Rokseth

HAGEBYHONNING TIL SALGS
Nå kan du få kjøpt honning
fra hagebyen. Mengden er
begrenset, så det gjelder nok
å være tidlig ute.
Av Olav Rokseth

Vi skrev i forrige utgave om hobbybirøkterne Lucia Cerulova og Camilla Cahill
som på forsommeren satte opp to bikuber
i skråningen nederst i John Colletts allé.
Det har gått godt, rundt 40 kilo har biene greid å samle inn fra blomster og trær i
området. − Takket være bienes innsats har
dette resultert i en nydelig honning, både
i farge, konsistens og smak, sier Cerulova.
Honningen vil være i salg fra rundt
månedsskiftet september-oktober under
navnet Ullevål Hageby honning. Birøkter-

SE PÅ OSS NÅ

ne forteller at de allerede har fått henvendelser fra interesserte beboere i området.
Cerulova håper å kunne utvide til fire
bikuber neste år. − Vi var heldige som fikk
lov til å birøkte i Ullevål hageby. Flotte
hager med masse blomster og trær er et
rikt matfat for biene. Selv om det var tørt
i sommer, har biene klart seg bra, takket
være den mangfoldige floraen her. Takk
til alle som bor her og særlig takk til dem
som har minst én blomst i hagen, sier hun.
Hagebyhonningen vil komme på
glass/krukke i to mengder, 200 g (100 kr)
og 300 g (150 kr). De som er interessert i
honningen kan henvende seg pr e-post eller tekstmelding (helst innen 15. oktober)
til lucia.cerula@gmail.com, tlf 45881642
elle
cahillcamilla@gmail.com,,
tlf
90098327. Honningen kan hentes ved bikubene til nærmere avtalt tid.

Hagebybeboer Geir Gulliksens nye roman Se på oss nå (Aschehoug) har fått ﬂere gode anmeldelser i høst. Under tittelen Svimlande kjærleikskarusell skriver NRK at boken ”er eit glimrande
døme på bøker som gjennom å studere navlen får sagt noko vesentleg om samfunn og samtid.” I omtalen fra forlaget står det:
”Geir Gulliksen beveger seg uanstrengt mellom det komiske, det
pinlige og det inderlige. Det handler om hvor lett mennesker
knytter seg til hverandre, hvor lett vi mister oss selv til en annen,
og hvor vanskelig det kan være å hente seg inn igjen.”
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GØY MED SPRETT

TALENTPRIS

Det ble trikset, ofret og slaktet under årets mesterskap i énspretten på Ullevål skole.

Ullevålsmesterskapet i
énspretten samlet rundt
40 deltakere da det ble
arrangert for første gang
i slutten av august.
− Det gikk over all forventning.
40 deltakere fra 12 til 18 år spilte runde etter runde i nesten tre

timer på Ullevål skole, forteller
initiativtaker Magnus Ormåsen
til Hagebybladet.
Oscar Aga tok seieren og
matchballen med hjem. Andreplassen gikk til Falk Karevold og
tredjeplassen plass til Iris Høibakk. Lars Skrindo vant gavekort
for turneringens beste ofring,
Max Hägg (12) for dagens presta-

sjon og Mikkel Tveiten (se egen
sak s. 18) for dagens slakting. Kun
fem jenter var med, men hele tre
av dem kom til finalen.
− Det var høyt nivå og godt
humør til tross for rimelig trist
vær. Forhåpentligvis er dette første mesterskapet i énspretten i en
lang rekke, håper Ormåsen.

Nordre Aker musikk og
kulturutvalg vil for tredje året dele ut en talentpris til en ung musiker
eller danser som er bosatt i bydelen og er eller
har vært elev ved ungdomsskole eller videregående skole i 2018.
Prisen er på 20.000
kroner, og støttes av
Nordre Aker bydel og
Lions Club Nordberg.
Kandidater til prisen søker selv. Hvis du, eller
noen du kjenner er interessert, se namk.info.
Søknadsfrist: 1.november 2018. Prisvinneren
vil bli offentliggjort 9.
desember 2018 i forbindelse med Nordre
Aker musikk- og kulturutvalgs årlige konsert
i Nordberg Kirke, der
prisvinneren vil opptre.
Konserten blir for øvrig
en presentasjon av andre unge talenter fra bydelen. Blant de som skal
bidra er Ullevål Skoles
Musikkorps.

TRIST OG DYPT

Det tagges fortsatt som
aldri før i hagebyen.
Midt opp i alt rælet, har
det dukket opp noen
visdomsord ved inngangen til John Colletts
allé: ”So many years of
education yet nobody
teaches us how to love
ourselves”. Hm.

SPENNENDE
BOKBAD
Forfatterkveldene på Café Bicks
i Vestgrensa 4 fortsetter, og i begynnelsen av september var det
Lars Saabye Christensen som
føyde seg inn i rekken av kjente
forfattere som bokbades på den
lille nærmiljøkafeen. Vilde Alette
Monrad Krohn og Christensen
snakket blant annet om forfatterens relasjon til karakterene
sine. Senere i høst blir det Bok
på Bicks med blant annet Dag
O. Hessen, Per Petterson, Vigdis
Hjort og Geir Gulliksen (se Kalenderen s. 17)
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Uviss skjebne
for allétrær
Kirsebærtrærne langs Sognsveien i hagebyen er blitt så
store at beboere klager på
at de skygger for lys. En av
løsningene som Havebyselskapet utreder er å kutte
annethvert tre.
Tekst og foto: Olav Rokseth

I 2008 og 2009 ble det plantet hele 220
kirsebærtrær på begge siden av den delen
av Sognsveien som går gjennom hagebyen. Trærne erstattet de opprinnelige kirsebærtrærne som døde ut av grå monilla.
På grunn av høye hekker og støv fra trafikken valgte man en kraftig og robust variant; Prunus avium. Disse vokste fort, og
for tre år siden ble de derfor kronetoppet
for å begrense høyden til maksimum seks
meter. Dette førte til at det i stedet ble en
enorm vekst sideveis.
HAGEBYENS IDENTITET Et ti-talls beboere har klaget til Havebyselskapet over
at trærne skygger for sol og lys. Daglig
leder Tor Langø i Havebyselskapet sier
at det er ulike meninger blant beboerne
om trærne. − Alle i hagebyen liker allétrær, men ikke alltid de som er i deres egen
hage, sier han.
Han minner om at allétrær er en del
av hagebyens identitet. Alle gateløp har
allétrær, og det er til sammen hele 1200
allétrær i området.
− Jeg liker trær. Siden jeg også liker
å sitte i hagen, skulle jeg allikevel gjerne
sett at de nederste greinene ble kuttet for å
få mer lys, sier Bjørn Stenen i Sognsveien
51 til Hagebybladet. Vi treffer ham tilfeldig mens vi er ute og ser på forholdene
sammen med Langø. Stenen uttrykker
forståelse for at de som bor i andre etasje
nok heller vil at det skal kuttes høyere opp

på trærne. Selv er han også opptatt av at
trærne burde bære frukt som det går an
å bruke.
TRE ALTERNATIVER − Vi forstår godt
problemet med at trærne er blitt så kraftige, sier Langø. Borettslaget har derfor
hyret arborist Kenneth Thomassen til å
utrede tre alternativer for å bedre på situasjonen.
Ett alternativ er å beskjære trærne
både i høyde og bredde jevnlig – hvert annet eller hvert tredje år. Det første året må
ganske mye tas, og da vil arbeidet settes
bort. De neste årene vil borettslaget kunne står for arbeidet selv.
Det siste alternativet er å fjerne alle
trærne og eventuelt å plante på nytt med
mindre trær. Det er nå rundt fem meter
mellom trærne, noe Langø mener er i det
minste laget for store trær. Det siste alternativet er å fjerne alle trærne og plante på
nytt med mindre trær.
FORDELER OG ULEMPER Alle alternativene har sine fordeler og ulemper.
Å beskjære trærne jevnlig er det billigste
alternativet, rundt 300.000 kroner, men
spørsmålet blir hvor pene trærne blir. Det
andre alternativet vil fort koste en halv
million kroner, og det tredje det dobbelte.
Siden det tar flere år før fra bestilling
til man får trærne, vil beboerne uansett
måtte leve med problemene hvis man går
for et av de to siste alternativene. Hvis
det plantes nye trær, er det heller ikke
sikkert at det blir kirsebærtrær. Kravet er
at det skal være hvit blomstring i mai, noe
både epletær, plommetrær, morelltrær og
hagtorn gjør.
RENSER OG DEMPER Kenneth Thomassen forteller at allétrær kan ha andre
viktige funksjoner enn det rent estetiske.
Trær renser luften mye mer enn man gjerne tror, slik at det blir mindre asfaltstøv og

8

Villkirsebærtrærne langs Sognsveien kan
blir over tjue meter høye hvis de ikke
beskjæres.

gummistøv. Dette er en viktig funksjon
langs en såpass trafikkert vei som Sognsveien er.
− I tillegg er veier korridorer for vind,
og trær demper denne vinden. Og jo flere
trær det er, og jo høyrere og kraftigere de er,
jo mer dempes vinden. Spesielt om vinteren kan dette være viktig, sier Thomassen.
Det er mulig at styret i Havebyselskapet avgjør allerede i høst hvilke tiltak som
skal iverksettes, men det kan også hende
at saken kommer opp på generalforsamlingen i april.

ØYNENE
I ØRKENEN

Forfatter John Erik Riley, bosatt på Blindern
i Niels Henrik Abels v
41, kom i høst med en
særdeles aktuell sakprosabok, Øynene i
ørkenen (Tiden). Boken
undersøker høyaktuelle temaer som dagens
o v e r v å k n i n g s ku l t u r,
smarttelefonlivet, fremveksten av fake news,
autoritære strømninger
og ekkokamre. Rileys utgangspunkt, å undersøke statens overvåkning
av én person, blir etter
hvert en granskning av
hvordan dagens sosiale
medier-virkelighet har
gjort oss alle til etterforskere i hverandres
liv. Riley gjør aktivt bruk
av fotografier i Øynene
i ørkenen, og disse utgjør en sentral del av utstillingen Desert Gaze/
Ørkenblikket i Prosjektrom 3, Lund Eiendom,
Støperivegen, Vinstra.
Utstillingen varer til 30.
September.

EL-PARKERING PÅ
DAMPLASSEN

Arborist Kenneth Thomassen skal studere trærne nøye før han kommer med utredningen til Havebyselskapet.
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Det blir trolig mellom
4 og 6 P-plasser for
el-biler på Damplassen allerede til våren.
På Eventyrplassen har
kommunen
derimot
foreløpig ikke gått inn
for el-parkering.

P-trøbbel
Den lenge lovede beboerparkeringen for området vårt
kom i gang fra 10. september.
Det har ført til mindre fremmedparkering og bedre plass
på gatene. Samtidig lot ikke
klager fra beboere vente på
seg.
Tekst og foto: Olav Rokseth

Daglig leder Tor Langø i Havebyselskapet
forteller at noen har klaget på at det er satt
opp for mange skilt i området. − Noen gater har fått unødvendig mange skilt, sier
han, og forteller om en beboer i Eventyrveien 18 som fikk et skilt rett utenfor kjøkkenvinduet enda det var plassert to andre
skilt i samme gate.
Det har også være klaget på avstandene til betalingsautomatene. I Langlia er
det i tillegg umulig å vite hvor man må gå
for å komme til en automat. − De som bor
her finner etter hvert ut av det, men det er
verre for besøkende, sier Langø.
Han oppfordrer beboere til å klage direkte til kommunen om disse forholdene,
og håper at det både kan bli flere automater og færre skilt om ikke lenge.

TILHENGER-TRØBBEL Beboere med
tilhengere kan få en annen utfordring.
Reglene er slik at du kan ha tilhengeren
festet til bilen uten å måtte betale avgift
for tilhengeren. Hvis du derimot lar
hengeren stå igjen, må avgift betales.
En egen beboerparkeringstillatelse for
tilhengere finnes altså ikke. Man kan
altså slippe å hvis man kjører rundt med
tilhenger hele tiden, men dette er verken
særlig praktisk eller miljøvennlig.
Kaare Falkenberg i Hjorteveien 3
kjøpte tilhenger for ikke lenge siden og
han har tatt opp problemstillingen med
Bymiljøetaten. Etaten svarer at de ikke
finner det hensiktsmessig å øke presset på
antall tilgjengelige parkeringsplasser i beboerområdene ved at det blir mulig å parkere tilhengere under samme vilkår som
beboeres biler, og vurderer ikke at det er
behov for endring av forskriften til at den
også skal inkludere tilhengere.
PRØVEORDNING Falkenberg foreslår at
politikerne innfører beboerparkering for
tilhengere i visse strøk, f eks Nordre Aker,
som en prøveordning. ”Dersom det ikke
fungerer, har man i det minste prøvd.
Mitt tips er at det ville gitt økte inntekter
til kommunen og null problem for andre.
I disse områdene er det plass,” skriver
han i en epost til Hagebybladet.

Du slipper å betale avgift for tilhengeren hvis du har den festet til bilen.
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Utsikten fra kjøkkenet i Eventyrveien 18
blir ikke helt det samme med et glorete
veiskilt rett utenfor vinduet.

Til Nordre Aker budstikke sier byrådssekretær Daniel Rees (MDG) ved
byrådsavdelingen for miljø- og samferdsel
at kommunen skal jobbe med beboerforskriften utover høsten, og vil gå gjennom
forslag til endringer og innspill. ”Dette tilfellet er jo en problemstilling som bør tas
med videre,” uttaler han.
Tor Langø forteller at også beboere
som bruker firmabil eller leasingbil har
hatt noen ekstra utfordringer med å få
ordnet beboerparkeringstillatelse.
MER LUFTIG Han forteller samtidig at
han har snakket med flere beboere som
er tilfredse med at det nå er lettere å få
parkert bilen. − Det er tydelig at det
er blitt mindre fremmedparkering. På
Damplassen og i Ullevålsalleen kunne det
være vanskelig å finne parkeringsplass,
men det er nå blitt langt bedre, sier han.
Beboerparkering for vårt område gjelder for sone G, som er bydel Nordre Aker.
Du må altså betale avgift hvis du parkerer
i andre soner med beboerparkering. Så
kan det være greit å vite at sone G også
omfatter deler av Nydalen.

Bildelere rammes

AVLØPSRØR
REHABILITERES

Første uke i oktober
vil 500 meter med avløpsrør i Eventyrveien
og Moltke Moes vei
bli rehabilitert. Daglig
leder Tor Langø i Havebyselskapet forteller
at det månedlig er kloakkstopp i de 100 år
gamle rørene. Arbeidet
betyr at vann og toaletter ikke må være i bruk
mellom klokken 09 og
17. Det blir satt inn kameraer i rørene for å følge med om noen bryter
påbudet.
Trengende
kan bruke festivaltoaletter som setes opp i gatene. Rehabiliteringen
vil koste en halv millioner kroner, og rørene vil
etter arbeidet er ferdig
kunne vare i 100 år til.

BYSYKKELSTATIV
UTEN REKLAME
Beliggenheten til Damplassen gjør den godt egnet for delebiler, men beboerparkeringen har satt en foreløpig stopp for det. Foto: Olav Rokseth

På Ullevål rammes 130
bildelere av at Bilkollektivet ikke lenger får stå
på Damplassen. Som
bildeler kan du foreløpig heller ikke søke om
beboerparkering.
Av Karl Andres Kjelstrup, Nordre Aker budstikke

− Vi opplever også å bli fortrengt fra våre opprinnelige
parkeringsplasser når beboerparkeringen innføres, sier direktør Morten Munch-Olsen
i Bilkollektivet til Nordre Aker
budstikke.
Spesielt gjelder dette Damplassen, hvor vi har hatt sju
biler. Disse plassene er varslet
oppsagt, og det er vanskelig å
finne gode alternativer i området. Det er ca. 130 medlemmer

som sokner til denne parkeringsplassen, sier han, og påpeker at
det er viktig at bilene skal være
tilgjengelig nær der folk bor.
BETALE PÅ TIMEBASIS En
annen utfordring er at beboerparkeringen følger den enkelte
bil, men for å søke beboerparkering for bilen må eieren ha
folkeregistrert adresse i området
som har fått innført beboerparkering. Bildelingsordninger
som Bilkollektivet kan ikke søke
beboerparkering for sine biler,
og beboere som ikke eier bil
kan heller ikke søke beboerparkering.
Dermed må en bildeler betale for parkering på timesbasis,
på linje med alle andre som ikke
bor i et beboerparkeringsområde. Bilkollektivet ønsker en permanent løsning som er god for
deres medlemmer.
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GODE INTENSJONER – Den
politiske intensjonen er god, og
vi føler det er politisk vilje til
å få til smidige løsninger, sier
Munch-Olsen.
I juni vedtok nemlig bystyret
både å legge til rette for å reservere parkeringsplasser i Oslo til
de ulike bildelingsordningene
de neste to årene. I tillegg skal
det åpnes for at bildelingsbiler
får beboerparkeringskort som
følger bilen, og som er gyldige
i alle soner, slik at bildelere kan
parkere i gata de bor i, på linje
med naboene som eier egen bil.
Så langt har ingenting
skjedd. Bilkollektivet har i skrivende stund ikke fått noen svar
på når bystyrets vedtak skal
gjennomføres.
Følg saken videre på Nordre
Aker budstikke; nab.no

Et nytt bysykkelstativ
med 20 sykler vil trolig
bli satt opp i enden av
Moltke Moes vei mot
Sognsveien.
Havebyselskapet søkte om at
dette stativet skulle bli
reklamefritt, med den
begrunnelse at det det
ellers ikke er reklame
på gateplan i hagebyen. Jammen fikk vi medhold,

MINDRE
TRIKKESTØY

I skrivende stund skifter
Sporveien ut trikkespor
i Nils Henrik Abels vei
ved Molkte Moes vei,
og
sporskifteren på
John Colletts plass ved
Prestegårdsveien. Det
vil forhåpentlig redusere støyen som plager
de nærmeste beboere.

Ønsker å lage en unik plass
Oppgraderingen av John
Colletts plass blir mindre
omfattende enn de opprinnelige planene. Allikevel mener
formgiverne at plassen vil
framstå som et unikt smykke i
byen.
Av Olav Rokseth

Kostnadsrammen for oppgraderingen av
plassen ble redusert fra over ti millioner
kroner til fire millioner fordi bydelen ikke
fikk så mye i tilskudd fra kommunens pott
til å bygge torg og møteplasser som det
ble søkt om. Nedskaleringen betyr blant
annet at arealet som blir oppgradert i hovedsak ligger inni i selve sløyfa, og at scenen blir mindre enn opprinnelig planlagt.
I tillegg kuttes vannelementet på plassen

og skinnegangen i sløyfa oppgraderes ikke
– i alle fall ikke i første omgang. Videre er
belysning av fasaden på Kinobygningen
ikke lenger med i planen.
FLAUSE Nestleder i bydelsutvalget i Nordre Aker, Ingeborg Briseid Kraft (V), skriver i et innlegg i Nordre Aker Budstikke at
alle de 3,2 millioner kroner som bydelen
fikk i tilskudd til oppgraderingen av plassen, gikk til å betale arkitektfirmaet Dronninga Landskap for å lage et forprosjekt.
”Vi som sitter i bydelsutvalget bør ta
selvkritikk for å ha brukt opp alle pengene på et arkitektfirma som har tegnet
et torg vi ikke har råd til. Fine tegninger
hjelper lite når prosjektet ikke kan bli realisert. Det var sjenerøst at bydelen nylig
fikk ytterligere 4 millioner da vi søkte om
støtte til prosjektet for andre gang. Nå må
vi trolig bruke deler av pengene på å betale Dronninga landskap på nytt for at de

Siden trikkesløyfa er omkranset av trafikkerte veier, blir det spennende å se om formgiverne klarer å skape en møteplass som folk ønsker å oppholde seg i, enten det er for å
slappe av eller oppleve en aktivitet. Ill: Dronninga Landskap
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skal lage en nedskalert versjon av prosjektet. Denne flausen må vi ta lærdom av slik
at vi neste gang har en finansieringsplan
før vi gir kreativiteten frie tøyler,” skriver
hun, og reiser spørsmålet om hvorfor bydelen ikke har egne midler å bruke for å
oppgradere et torg i bydelen, men alltid
må søke om støtte fra ulike tilskuddsordninger.
SPLEISELAG Prosjektleder Bent Gether-Rønning i bydelen tilbakeviser overfor
Hagebybladet at Dronninga Landskap vil
få betalt for de nedgraderte planene for
plassen. Han håper å kunne få til et spleiselag mellom bydelen og de nye eierne av
Vestgrensa 2 og 4 og Niels Henrik Abels
vei 2 (se eget intervju s. 15) for å få til belysning av fasaden, men hadde i skrivende
stund ennå ikke vært i kontakt med dem.
− Vi håper også at områdene rundt
bygningene deres kan inngå i en helhetlig
oppgradering av stedet, sier han.
Han sier videre at han regner med at
Sporveien vil oppgradere skinnegangen
på et senere tidspunkt.
Han forteller at bydelen vurderte å
utsette prosjektet da kostnadsrammen ble
redusert. − Vi fant allikevel ut at vi ville
gå for det nå fordi vi ser at plassen kan
bli riktig fin selv med mindre ressurser til
rådighet.
I et bydelsutvalgsmøte torsdag 13.
september ble igangsettelsen av prosjektet fastslått. Videre fikk administrasjonen
pålegg om å undersøke i løpet av høsten
om det kan skaffes ytterligere midler fra
andre eksterne kilder som for eksempel
spillemidler, kulturordningen, gårdeier,
med sikte på å gjennomføre noen av de
elementene som er tatt ut av hovedprosjektet.
ET LITE SMYKKE Landskapsarkitekt Rainer Stange i Dronninga Landskap sier at
John Colletts plass vil bli et frodig og unikt
offentlig parkpunkt i inngangen til Ullevål
hageby.
− Vi skal lage et lite smykke på en litt
rar plass med trikkesløyfe, sier han.
Stange forteller at inni-sløyfa vil bli
plantet med blomster, busker og trær med

Slik ser Dronninga Landskap at John Colletts plass kan se ut om ett år. Ill: Dronninga Landskap

spiselige bær og frukter. Dette vil tiltrekke seg bier, humler og sommerfugler, noe
som vil bygge opp under hagebyen som
en pollinatorkorridor. Norske pæretrær
skal skygge på varme sommerdager. De
blomstrer rikelig på våren og bærene kan
spises i september. Videre skal det plantes en lund av vårkornell, som blomstrer
gult tidlig på våren. De får store, spiselige,
røde frukter, og blir den første frukthagen
med kornell i landet.
− Det blir en beplantet plass med
blomster og bier som ingen har sett før i et
byområde. Et sted for mennesker og sommerfugler, sier han.
FONTENE FOR HUNDER Selv om
plassen inni i sløyfa ikke er så stor, er det
tenkt at bruken kan bli mangfoldig. Et
element er en 12 kvadratmeter stor benk
som primært benk er tenkt brukt som en
oppholdsbenk, men som også kan brukes
som en scene eller et podie. Den er mangekanten og er utformet uten et bestemt
frontparti. Dette siste betyr at publikum
kan enten stå inne i sløyfa eller foran fasaden på Kinobygningen, alt ettersom hva
som skjer på benken. Det skal være plass

til rundt 500 mennesker foran benken,
og adskillig mer hvis asfaltområdet utenfor sløyfa også tas i bruk. Benken vil ha
tilgang til strømuttak like ved, men uttak
for annen elektronikk ble droppet av kostnadshensyn. Til daglig kan folk sitte eller
ligge på den, og barn kan klatre opp på
den, forteller arkitekt Marit Justine Haugen i HZA.
I tillegg til den kombinerte scenen og
oppholdsbenken, vil det bli tre vanlige
benker inne i sløyfa og én utenfor. Benkene er tegnet i kebony og stål, og vil ha
innfelt lys som gir et kunstnerisk uttrykk
når det er mørkt.
Et annet planlagt element som sikkert
mange hundeiere i området vil sette pris
på, er en drikkefontene både for mennesker og hunder. Det er også tanker om å
lage en petanque-bane på plassen, men
dette er ennå ikke klarlagt.
KRITISKE RØSTER Flere Hagebybladet
har snakket med mener oppgraderingen
må sees i sammenheng med Kinobygningen. − Det beste ville være å vente med
oppgraderingen av plassen til det blir
klart hva de nye eierne har tenkt å gjøre
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med Kinobygningen, sier styremedlem
Agnes Lycke Melvær i Blindern Vel.
Melvær, som også er leder i Kultursløyfa,
utviklet og vedlikeholdt i sin tid Abels
hage på plassen. Hun får støtte av et annet styremedlem i Blindern Vel, Magnus
Ormåsen som drev ungdomsklubb på
Abelloftet.
I tillegg er ikke alle like begeistret for
planene om en kombinert benk og scene.
Musiker Per Husby som bor i hagebyen,
sier til Hagebybladet at den mangekantede formen innebærer lite dybde i scenen,
og gjør det vanskelig å tenke seg hva slags
opptredener den kan være egnet til. Han
mener også plasseringen er feil. − Hvis
man først skal ha en scene, burde den
være plassert på kanten av sløyfa slik at
flest mulig kan forholde seg til den. Han
spør seg også om man har tenkt godt nok
gjennom hvem som skal bruke en scene
på plassen og hvordan bruken skal organiseres.
− Kanskje stedet med den store trafikkmengden på Sognsveien ikke er det
beste stedet for en scene. Hvis jeg først
skulle hatt en scene i hagebyen, så hadde
jeg valgt Halsparken, sier han.

Marit Justine Haugen i HZA svarer at
det ikke finnes fasit på scenefasonger. Hun
presiserer også at benken først og fremst
er tenkt som en stor oppholdsbenk.
− Dersom den også kan benyttes som
et podie for uformelle arrangementer,
taler og annet er det en fin utvidelse av benkefunksjonen,
uttaler hun.
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Formen på hovedbenken er tenkt å
innby til å slappe av
på. Spørsmålet er om
den er like egnet til
opptredener av ulik
slag. Ill. HZA
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FORLENGELSE AV
KINOBYGNINGEN
Prosjektleder Bent Gether-Rønning sier
at John Colletts plass skal være et torg
og møteplass for lokalbefolkningen, og at
det hele tiden har vært ønskelig at plassen også kan benyttes som en arena for
eventuelle kulturaktiviteter med base i
Kinobygningen. − Plassen legger til rette
for at den typen aktiviteter i bygget også
benytter plassen aktivt, sier han.
Når det gjelder plasseringen av den
Ta kontakt
med oss
for en gratis og scenen,
kombinerte
oppholdsbenken
Ta kontakt med oss
for en gratis
og uforpliktende
verdivurdering.
sier
han
at
plasseringen
blant 01
annet er
og uforpliktende verdivurdering.
valgt fordi Sporveien ønsket større avstand
til skinnegangen av hensyn til sikkerhet.

PUBLISERT:

95
95 83
83 40
40 00
00

454

28x95mm kebony bord, innfesting
med skjult sideskruing

NGDE

48x148mm C24
impregnert trelast

22 m2

m

48x198mm kebony
bord

m

m

ADRESSE

M: 96 67 91 47
This drawing is copyright © Haugen / Zohar Arkitekter
PROSJEKT

BLINDERN VEL
250

LED stripe type
Underscore InOut

10mm corten
stålplate

Jobber for:

Oslo Kommune

PROSJEKT ADRESSE

451

46

lm

John Colletts Plass
TILTAKSHAVER:

198

1,362

der eller tillatelser blir fortløpende disku– Foreslått plassering gir for øvrig en
mer sentral plassering som gir mulighet
tert med Dronninga Landskap, sier han.
for å rette aktivitet 50på scenen både mot
300
kinobygget og det grønne
inne i sløyfa. 1,012 FERDIG OM ETT ÅR Prosjektet er nå til
behandling i Plan- og bygningsetaten, og
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- sammenhengende
grønnstruktur, biologisk mangfold
- ivaretakelse av lokal identitet og kulturhistorie
- et trygt bomiljø med levende, sosiale møteplasser
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1:20 Skjema scene
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Styret ønsker innspill og samarbeid om små og store saker i nærmiljøet
Årskontinget for 2018 Betal kr 200,- til konto 1609.40.50425 v/Svein Mossige, Hasselhaugveien 35 eller
VIPPS: Blindern Vel 11141
Blindern Vel står for utdeling av Hagebybladet på Blindern.
Følg oss på nett: Blindernvel.no og på facebook!
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Geir Knudsen, som leder arbeidsgruppa for Colletts kulturhus, forteller at han har hatt konstruktiv kontakt med de nye eierne av bygningene rundt John Colletts plass. Samtalene har blant annet dreid seg om hva den gamle salen i Kinobygningen kan brukes til. Knudsen
står her foran inngangen til kinosalen, der det skal arrangeres en kulturkveld for både barn og voksne den 22. november.

− JoHn Colletts plass
trenger kjærligHet
− Både selve plassen og bygningene på John Collets plass
trenger litt kjærlighet.
Tekst og foto: Olav Rokseth

Det er investor og eiendomsutvikler Edd
Martin Traaseth som sier dette til Hagebybladet. Traaseth kjøpte i vår Vestgrensa
2 og 4 sammen med eiendomsinvestor Pål
Gundersen (de eier 50/50 hver), og nå
har de også kjøpt Niels Henrik Abels vei
2 med unntak av lokalene til legesenteret.
− Vi ønsker å få til noe her som blir
bra for alle som bor i området. Vi jobber
med forskjellige scenarioer, blant annet
hvilke aktiviteter som skal inn i den store
salen i Kinobygningen, sier han.

GÅR SAKTE FRAM − Hva sier du til ryktene om at dere vil omgjøre Kinobygningen til leiligheter?
− De ryktene kommer i alle fall ikke
fra oss. Vi har overhodet ikke tatt noen
beslutning om hva vi kommer til å gjøre.
Vi går sakte fram, og jobber nå med å bli
mer kjent med området, sier han og forteller at han selv har begynt å handle hos
Kiwi og har klippet seg hos frisøren for å
bli mer kjent med nærmiljøet.
Traaseth er også opptatt av å analysere hva nærmiljøet trenger. − Det er viktig
at beboere i området er engasjert i hva de
trenger, sier han.
− Og så er vi i gang med å kontakte
profesjonelle drivere for å vurdere hvilke
muligheter som finnes, sier han, og påpeker at det er viktig å få til noe som ikke

bare er en fin idé, men som vil gå rundt
økonomisk.
POSITIVT SAMARBEIDE Traaseth
hadde i begynnelsen av september et
møte med Geir Knudsen, som leder
arbeidsgruppa for Collets kulturhus.
De diskuterte forskjellige innspill fra arbeidsgruppa om å gjøre Kinobygningen
om til et kulturhus. − Det var et veldig
positivt møte med tanke på den videre
utvikling av stedet, sier Knudsen til Hagebybladet.
Både Traaseth og Knudsen bekrefter
at de vil samarbeide om møter med relevante aktører i bydelen og kulturlivet, og
med nabolagsorganisasjoner. − Det er
viktig å få med bydelen, så vi tar gjerne en
prat med den, sier Traaseth.

A

DAMPLASS FRISØR

DAMPLASS FRISØR

LEVENDE PLASS Traaseth er opptatt av
at plassen utvikles til å bli et levende sted
der folk ønsker å oppholde seg. Uteservering er et viktig moment her, og han sier
at utestedene Café Abel og Bicks må ha
et ulikt tilbud så de supplerer hverandre
i stedet for å konkurrere med hverandre.
Han ser også for seg muligheten av utekino på plassen eller at det i samarbeide
med kunstnere kan plasseres skulpturer
og kunstutstillinger som skiftes ut etter
hvert. − Så er det mye historie i områDamplassen 21 0852 Oslo
det, og det hadde vært morsomt å brukt
noe avDamplassen
dette i utviklingen av
og Oslo
21plassen,
0852
kanskje til og med forsterket det litt, sier
han.
Han forteller at de vil ha et møte
med Dronninga Landskap, som har fått
Åpningstider: man, ons, tors, fre 08 00-18 00.
oppdraget med å oppgradere plassen (se
John Colletts plass er for tiden Tirs:
et trist10
skue,
og ikke00.
bareLørdag
når det regner.
00-19
etter avtale.
egen sak s 12).
Åpningstider:
man,
ons,lukket
tors,ogfre
− Nå er plassen
ganske
lite08 00-18 00.
innbydende.
kjørte forbi
med søntrekvart år siden som konserndirektør i Eidet har tidligere skrevet om at Pål GunderTirs: 10Jeg
00-19
00. her
Lørdag
etter avtale.
TILVestgrensa Eiendom)
nen min, og han utbrøt: ”Pappa, det ser
endomspar, der han var med å utvikle Eke- VELKOMMEN
sen (de eier 50/50 av
ut som Øst-Europa,” sier han.
bergrestauranten, Grand Hotell, Holmener Connie.
kunstsamler, og sannelig er Traaseth det
Hvis sykkelrutene i Oslo reduserer biltrafikken ved skolene er mye vunnet. Foto: Olav Rokseth
samme. − Fortsatt er eiendomsutvikling
VELKOMMEN TIL kollen restaurant og Christiania Torv. Han
QUIZmin
HVER
ONSDAG
− DET ER GØY Traaseth har lang erfaforteller at han er genuint interessert i arkistørste lidenskap. Det er gøy, skjønner
KL
19:00
Connie.
ring som eiendomsutvikler. Han sluttet for
tektur, byutvikling og bykunst. Hagebybladu, sier han.
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Blomdahl.
Hulltagning/piercing
Lørdag: 09 – 18
Man. – fre: 0900 – 1900
00

00

op
bå
ba
ru
gje

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
ARNA VIKTIG
E-post: wiegaard@wiegaard.no
pesialkonsulent
Knut Hammervold i Bydel Nordre Aker forteller at
Internett: www.wiegaard.no
ydelen 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.

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

Bentsebrugata 31c (rett over Bjølsen skole) • englebarn@englebarn.no
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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
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ANKER-NILSSENS
LEGEKONTOR

Lars Dehli & co

Kalenderen

Tlf. 22 44 83 01

www.legeanker-nilssen.no
E-post: jan@anker-nilssen.no
BICKS

Frognerveien
Litteratur
og musikk 38
på Bicks i høst:
oktober: Dag O.
åtrikk 12 til17.Elisenberg
st.Hessen
fra Majorstuen)
21. november: Per Petterson
5. desember: Geir Gulliksen pluss Janne-CaPrivat praksis
uten oﬀentlig støtte.
milla Lyster
8. desember kl. 19.00: Being Vincent på Bicks
12. desember: Vigdis Hjorth

Kveldsåpent etter avtale.

HAGEBY
HudlegeULLEVÅL
Tatyana K.
Anker-Nilssen
SENIORSENTER
esialist i allmennmedisin
Jan Anker-Nilssen
Se program ullevalhagebysenter.no
NORDBERG
KIRKE
Vestgrensa
4, 0851 Oslo

9. desember arr. Nordre Aker musikk- og kulturutvalg konsert. Ullevål Skoles Musikkorps
deltar.

Telefon: 22 46 65 03

Psykologpraksis
Gamle og nye
Kognitiv og metakognitiv
terapi
pasienter
for alle psykologiske plager.
velkommen.
Kort ventetid. Dag/ettermiddag/kveld.

ULLEVÅL SKOLE

Ullevål skoles musikkorps arrangerer loppemarked lørdag 21. og søndag 22. oktober.
Markedet åpner klokka 10 og holder åpent til
Trivelige kontorer i Oslo
klokka 16.

og
Kom innomSentrum
i Vestgrensa
4
på Vinderen. Du behøver ikke henvisning.
eller ring 22 46 36 71
VESTRE AKER MENIGHET
Ikke refusjonsavtale.
Erik Bye i ord og toner mandag 24. september
Full
taushetsplikt
og
diskresjon.
klokka 20. Forfatter
av biografi
en omfor
Erik Bye,
timebestilling
Asbjørn Bakke, forteller om hvordan han jobbet med boken gjennom flere år. Vi skal også
For Byes
mermest
utfyllende
informasjon
synge noen av Erik
kjente sanger.
Ved pianoet Ingvild Bryn.
www.psykologdehli.no.

se: MNTF /
TANNLEGE VATNE
TANNLEGE DÆHLI MNTF

Tlf: 98456523,
JOHN COLLETTS
PLASS lars@psykologdehli.no
Kulturkveld i salen i Kinobygningen 22. november. Første del vil være for barnefamilier,
deretter for voksne.
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Ta kontakt med oss for en gratis
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Connie.

www.legeanker-nilssen.no
E-post: jan@anker-nilssen.no

Frognerveien 38
(Blåtrikk 12 til Elisenberg
st. fra 21
Majorstuen)
Damplassen
0852 Oslo
Privat praksis uten oﬀentlig støtte.

Tlf 22602175/ 97671383

Kveldsåpent
etter avtale.
Åpningstider: man, ons, tors, fre 08 00-18 00.

Hudlege Tatyana K. Anker-Nilssen
Tirs: 10 00-19 00. Lørdag etter avtale.
Spesialist i allmennmedisin Jan Anker-Nilssen
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En spørsmål
om tilhørighet
En lav morgendis ligger over Damplass. Lysskimmeret i det fjerne tiltar, det er like før
solen bryter gjennom. En blond ungdom kommer gående mot meg, her jeg sitter på
et av bordene ved Åpent Bakeri. Igjen har miljøet ved Ullevål hageby formet en av
Norges mest talentfulle, nye fotballspillere.
Tekst: Andrew P. Kroglund Foto: Pål Rødahl og Lars Opstad

Ullevål hageby har foret fotballklubben
Lyn med mange store spillere gjennom
tidene. Foran meg står den neste som kan
lyse opp stjernehimmelen. En kledelig
grønn jakke, skoleveska over venstre skulder, et myndig håndtrykk, et lett smil over
en finskåren hake. Mikkel Tveiten fylte 16
år den 5. september, har allerede spilt på
A-laget og er sulten på mer.

nettopp tap mot, med Mikkel sittende på
reservebenken. Det er tydelig at han helst
skulle ha spilt. Men nå er han på vei til
en landslagssamling for U-16 laget. De
skal til Polen, og skal blant annet spille
mot England. Mikkel gleder seg, selv om

LYN FOR HELE FAMILIEN Hva er så
hemmeligheten bak Mikkels raske karriereutvikling? Han ble tilbudt kontrakt med
A-laget, allerede som 15-åring. Det er
ikke hverdagskost.
− Jeg trener jo en del. Men aller viktigst er nok at jeg rett og slett er glad i å
spille fotball. Jeg synes det er dritgøy. Har
alltid spilt med venner, får jo mye gratis
da. Jeg har tre eldre søsken som har spilt
fotball, så jeg har brukt å være med å se på
da de spilte kamper. Lærer av slikt.
I dag spiller en eldre bror i Lyn 3, og
søsteren har tatt opp fotballen i samme
klubb igjen, etter noen års studier.
DRAMATISK Lyn går inn i en dramatisk høstinnspurt nå, og laget higer
etter opprykk fra 3. divisjon. I skrivende
stund ligger de på 3. plass, men á poeng
med Junkeren og fattige to poeng bak
lederen, Senja. Akkurat Senja ble det

Mikkel viste tidlig engasjement og ferdigheter i fotballen. Som førsteklassing spilte
han for Lyn Løvene. Foto: Lars Opstad
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han betror meg at disse samlingen noen
ganger kan komme i veien for videre
utvikling i Lyn. De forstyrrer liksom
rytmen litt.
Mikkel liker stemningen på Lyn-kampene, selv om han medgir at det gjerne
kunne ha vært enda flere som kommer
for å se på. Men det ligger på ca 400 på
hjemmekamper. Det er flere enn noen av
de andre rivalene.
− Og så har vi Bastionen, supporterklubben vår. Ingen av de andre lagene i
vår divisjon er i nærheten. De høres!
EN MULIG PROFFKARRIERE Som
1. klassing begynte Mikkel å spille for
Lyn Løvene. Siden har han gått gradene i klubben, og har spilt både for G15
og G19, og har representert Norge på
landslagsnivå både for G-15 og G-16.
Nå spiller Mikkel enten midtstopper eller
venstreback, men han røper at drømmeposisjonen er midtbane.
Som så mange på hans alder, er han
Manchester United fan. Jeg minner ham
på et resultat fra England forleden, mot
Tottenham, mitt favorittlag: United – Tottenham 0 – 3. Mikkel rister på hodet, og
medgir at trener Mourinho ikke er hans
store helt. For mye negativitet, for defensivt, synes Mikkel.

Mikkel synes hagebyen er et godt sted å vokse opp
i. Han bruker selv begrepet «perfekt», fordi det er så
mange steder for ungdommen å treffes. Det er plasser
og parker, og skolegården, selvsagt. Dessuten er det
kort vei ned til byen. Foto: Pål Rødahl
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TREFFER KJENTE OVERALT Mikkel og
familien bor egentlig rett utenfor hagebyen, i Tyrihansveien 40. Men familien føler
seg fullt ut som hagebybeboer. Jeg lurer på
hva det er som er så attraktivt med stedet?
− Det er at jeg treffer kjentfolk overalt, nesten uansett hvor jeg er. Det er en
egen følelse av tilhørighet. Jeg har jo gått
på skole her, har så mange fotballvenner
fra stedet, og kjenner foreldrene til vennene mine også.
Unggutten er ferdig med ungdomsskolen og begynte nettopp i første klasse på
Blindern videregående skole, som han kan
gå eller sykle til. Overgangen har vært helt
grei, bedyrer han, men han regner med at
det blir mer kjør med prøver etter hvert.
Mikkel er tydelig på at utdannelse er viktig,
selv om han eventuelt skulle blir profesjonell fotballspiller en dag. Han vil ha noe
å falle tilbake på, som han sier. Matte er
et av favorittfagene, for øvrig. Kunnskapsministeren blir nok fornøyd, når han hører
dette.
Men nå som han er på vei ut i den store verden, er det noe han savner her i ha-

gebyen, lurer jeg på? Mikkel drar hånden
gjennom luggen og rister på hodet.
− Nei, egentlig ikke. I alle fall ikke etter
at vi fikk en pizzarestaurant her på Damplass, Lofthus samvirkelag. Der har jeg
vært mye!
FINT FOR UNGDOM Det er tydelig at
hagebyen er et godt sted å vokse opp, i
alle fall synes Mikkel det. Han bruker selv
begrepet «perfekt», fordi det er så mange
steder for ungdommen å treffes. Det er
plasser og parker, og skolegården, selvsagt.
Dessuten er det kort vei ned til byen.
− Det må kanskje bety at du ser for deg
å bli boende i strøket, når du en gang er
ferdig med studier og eventuell proffkarriere?
Et megetsigende nikk er svar godt nok.
Fotball og skole tar mye tid, da kan det
vel ikke bli plass til mye annet, resonerer
jeg. Mikkel nikker, men peker opp mot tennisbanen.
− Jeg spilte en del tennis med venner
og med pappa, men det var mest før. Nå
spiller jeg gjerne basketball i skolegården. I

sommer ble det mye bading, borte på Frognerbadet og nede på Tjuvholmen. Der var
det om å komme først. Mye folk. Jeg var
ganske aktiv på ski en del år, og konkurrerte
for Lyn Ski, men det blir det ikke tid til nå.
SANS FOR VAKKER ARKITEKTUR Mikkel har til og med hatt et helgeopphold
i den engelske klubben West Bromwich
Albion.
− Det var herlig. For noen flotte baner
de har! Og jeg er glad i England. London
er flott. Mye fin arkitektur!
Det er forståelig at fotballprofilen har
sans for vakker arkitektur, han som har
tråkket sine barnesko her i hagebyen. Dette er en ung mann som virker trygg på seg
selv. Kanskje vil en proffkarriere en gang i
fremtiden føre ham til mange nye steder ut
i Europa. Han vil helt sikkert ha det «dritgøy» mye av tiden, selv om motgang også
er del av spillet og livet. Tryggheten han
har i bunn kommer nok også av at han har
en tilhørighet, og at han vet hvor han kommer fra.

15 år gammel kom Mikkel kom inn på A-laget til Lyn. Her i en kamp mot Junkeren. Søndag 30. september er det hjemmekamp på Bislet
mot rivalen Senja, en kamp som kan avgjøre om Lyn rykker opp til 2. divisjon. Foto: Lars Opstad
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Berg Lions Club
Vil du være med?
I «Storstuen» på Berg Gård møtes 20 – 30 voksne menn den fjerde
tirsdagen i hver måned.
Vi møtes til hyggelig sosialt treff, for å snakke om klubbens forskjellige gjøremål, høre på et spennende foredrag om et aktuelt
tema og innta god mat og godt drikke. 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. Interessant arbeide i sosialt og givende samvær.
Pengene vi får inn på våre aktiviteter,
går uavkortet til humanitære formål.
Vil du vite mer om oss?
Kontakt:
Frode Rise Egil Råstad Hans Peter Moe
930 83 685 476 59 876
905 41 289
Bokmarkedet arrangeres i år den 3. – 11. november

– Se til UlleVål Hageby
seniorsenter
– Når jeg reiser rundt i kommunene kommer jeg til å
si: ”Se til Ullevål Hageby seniorsenter. Der leverer de!”
sa eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen (Frp) i sin
hilsningstale til jubilanten.
Tekst og foto: Olav Rokseth

Det var mange som hadde møtt fram på
formiddagen torsdag 13. september for å
feire senterets 50-års dag. I sin tale sa Michalsen at hun kjente på varmen da hun
steg inn i lokalene. −Her er det hjemmekoselig og personlig, sa hun.
MOTVIRKER ENSOMHET Michaelsen
fortalte at hun var spesielt opptatt av å
forhindre ensomhet, fordi ensomhet kunne medføre depresjon, demens, tristhet og
alkoholisme.
− Fellesskap og aktivitet er derfor viktig for eldre, og derfor er møteplasser som
dette senteret også så viktig. Jeg er imponert
over alle kurs og aktiviteter her, sa hun.
Hun var også opptatt av at eldre ikke
må behandles som en ensartet gruppe.
− Vi er alle forskjellige, og har forskjellige interesser. Det ivaretas her, sa hun.

LOKALPATRIOTISME Senterleder Karina Nummedal Shandiz sa i sin tale at
brukermedvirkningen ved senteret står
sterkt. Det er tilknyttet både et helselag
og et brukerråd til senteret, og med kun
tre ansatte, er det de frivillige som drar i
gang mye av aktiviteten. – Samholdet her
er sterkt. Brukerne bryr seg og passer på
hverandre. Det setter vi som jobber her
stor pris på.
Og den 32 år gamle bergenseren har
merket seg på Ullevål.
− Som bergenser er jeg vant til at folk
er pariotiske, men jeg tror faktisk Bergen
har fått en utfordrer: Ullevål hageby. Maken til lokalpatriotisme har jeg sjelden
sett! Og de har all grunn til å være kry av
området, sa Shandiz.
SENTERET HOLDER DEG UNG Andre
talere var blant annet leder av brukergruppen Odd Eriksen, Thora Asbjørnsen

fra Helselaget til Nasjonalforeningen For
folkehelsen, leder av Nordre Aker bydelsutvalg Per Henry Christiansen, byråd for
eldre, helse og arbeid Tone Tellevik Dahl
og brukerne Inger Eliassen og Marit Gjerlaug. Hvis du vil holde deg ung, kom til
senteret, sa Marit Gjerlaug.
Paal Riborg fra Lions Berg overrakte en hjertestarter og 5.000 kroner i gave
til senteret. Senterets store skald sang en
egendiktet hyllest, til akkompagnement av
musiker og hagebybeboer Per Husby.
STOR STEMNING På kvelden var de
middag, og lokalet var stappfullt med
nærmere 40 gjester. Det ble servert lammestek og vin og dessert og kaker og kaffe.
Stemningen var utmerket, og ble ikke
mindre av at Husby stod for underholdningen ved pianoet.

Ørnulf Finstad foran til høyre ledet gutta i
allsang, mens Per Husby trakterte pianoet.

50 årsjubileet ble først markert med en båttur på fjorden den 16. august med ca 25 brukere og frivillige fra senteret som hadde en fin dag selv om godværet dessverre sviktet.
Foto: Karina Nummedal Shandiz
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Lammesteken er nettopp servert, og
gjestene skåler for senteret.

AKTUELT

Stor stemning under festen på Ullevål Hageby seniorsenter torsdag den 13. september, der nærmere 40 deltakere var samlet.

Odd Eriksen fortalte om bakgrunnen for
seniorsenteret.

Prominente gjester møtte opp på markeringen. F.v. avdelingsdirektør helse og mestring i bydel Nordre Aker, Camilla Glasø., eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen (Frp), leder av
Nordre Aker bydelsutvalg Per Henry Christiansen og senterleder Karina Nummedal Shandiz
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Sprek 50-åring
I starten delte dagens jubilant ut mat tre ganger i uken til hele
300 eldre og uføretrygdede i nærmiljøet.
Av Bjørn Jensen

Dagens jubilant ble startet 16.9 1968 under navnet Velferdssentralen, med lokaler
i Damplass 23. Driften ble ivaretatt av
Ullevål Hageby Helselag basert på driftsbidrag fra Oslo kommune og Nasjonalforeningen. Helselaget skaffet frivillige
(husmødre) som laget maten som ble delt
ut tre ganger i uken til 300 matkunder
i løpet av de første tre måneder. I 1969
økte antall matkunder til 400, av totalt
1015 eldre og uføretrygdede i nærmiljøet.
Driften ble etter hvert utvidet med hår- og
fotpleie, samt hjemmesykepleier og senere
også fysikalsk institutt i regi av Helselaget.
Plassmangel førte da til flytting til dagens

lokaler etter at Oslo Sparebank og Posten
flyttet ut i 1985.
FRIVILLIG INNSATS
I dag har senteret tre heltidsansatte – leder, aktivitør og kokke – med bistand av
mange gode medarbeidere som gjør en
stor innsats på frivillig basis – noe sentret
er helt avhengig av! Seniorsenter holder
åpent fem dager i uken, og kafeteriaen
serverer varm mat hver dag i tillegg til
smørbrød/rundstykker, pizza og salat ved
siden av kaffe/te og kaker. Aktivitetene
består av en rekke forskjellige kurs: språk/
litteratur/maling/hjernetrim/data/samtalegruppe – som har god oppslutning.
Tirsdager samler Mannfolkfrokosten inn-

til 20 deltagere, og det spilles bridge. På
torsdager er det foredrag eller underholdning på programmet, mens Kjærringbrunsj, quiz eller film foregår på fredager.
Oslo kommune v/Bydel Nordre Aker
dekker driftsutgiftene ved senteret, som
administrativt drives av Nasjonalforeningen. Seniorsentrene er en viktig brikke i
Oslo eldrepolitikk, siden mange eldre og
enslige har behov for et sted hvor de kan
møtes og få en hyggelig dag sammen med
andre.
Du kan lese mer om historien til Ullevål Hageby
seniorsenter i jubileumsboken Landsbyen i byen –
Ullevål hageby 100 år (Hagebybladet Forlag)

Et Viktig samlingspUnkt
Hagebybladet spurte noen av de besøkende på mannfolkfrokosten i begynnelsen av september
(se egen reportasje) om hva seniorsenteret betyr for dem.
Av Andrew Kroglund

THOMAS
RØGEBERG (83)

Jeg er opprinnelig
fra
Briskeby, men
kom til hagebyen som guttunge. Mannfolksfrokosten
og senteret her
er svært hyggelig. Har derfor
prioriterer å komme hit kl 10
på tirsdager. Jeg har vært litt
travel før, og ble innlagt for
en hofteoperasjon. Nå funker
det hele godt. Helt utrolig hva
helsevesenet vårt får til, du!

ARNE
LINJA (72)

FRITHJOF DE
LEMOS (84)

Jeg er innom
svært
ofte,
helst hver dag.
Det betyr veldig mye for
meg. Dette er
min daglige
trim. Jeg fikk
hjerneinfarkt for noen år siden. Jeg må gå for å holde
meg i live. Jeg bor i Jon Colletts allé, og har bodd her
mesteparten av livet.

Jeg er her
ganske mye.
Det er viktig for meg.
Jeg bor nå
på Østerås,
men er født
og oppvokst
her i hagebyen, i veien like
der borte. Var med i Idrettslaget her. Nå tar jeg turen
hit på tirsdager, med trikk og
t-bane. Jeg går turer og går på
trening. Og det er så koselig
å komme tilbake hit, vet du.
Områdene her er som før, det
er godt å kommen hjem.
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BJØRN
JENSEN
(79)

Ja, dette er et
viktig
samlingspunkt for
den eldre garde. En skikkelig god miljøfaktor. Det bidrar
til godt bomiljø. Jeg er jo født
og oppvokst her, og har drevet
mye med idrett og bandy. Har
vært medlem i idrettslaget i
70 år. Begynte med turning
på Ullevål skole, så ble det
bandy og fotball. Og her på
tirsdager går praten lett, og
det er hyggelig å snakke om
gamle dager.
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Bydelens artigste frokost
Det summer forventningsfullt i stua på Ullevål Hageby seniorsenter. Det er tirsdag kl 10, og den ukentlige «mannfolksfrokosten» har nettopp startet. Bydelens
artigste frokost, vil noen si. Og i dag er det noe ekstra på gang. Ildsjel nummer
én, Ørnulf Leyell Finstad, fyller 90 år.
Tekst og foto: Andrew P. Kroglund

Det blir litt kø ved disken der noen veksler noen ord med Inger på kjøkkenet, hun
er også 90 år. De kjøper seg et smørbrød
og sørger for at kaffekopper settes frem.
En eldre herre blunker til meg. − Har du
sneket deg inn du, da? Du er vel litt for
ung enda?
Jeg snapper jeg opp bruddstykker av
samtaler. En kommenterer Pikenes Jens,
sosiologen Kjetil Rolness, og hans mange innlegg i Aftenposten i det siste. Der
går han i rette med Statistisk Sentralbyrås
innvandrer- og arbeidsstatistikk. Jeg får
ikke helt med meg om de to herrene er
enige eller uenige med Rolness. Rolness er
for øvrig selv en hagebybeboer. Kanskje
blir han å finne her på mannfolkfrokost
om noen år?
En spør meg om jeg visste at Ullevål
hageby en gang i fjern geologisk fortid lå
oppe ved Nordpolen. Like etter blir han
anklaget av en annen kar for å være klimaskeptiker. Jeg lytter til dette herlige
surret av meninger og utsag og plutselig
skulle jeg ønske at dette var en middag
jeg skulle på, med rødvin og en lang kveld
foran oss. Her er det rett og slett interessant å være!

LEGENDEN BAK DET HELE En av initiativtakerne til dette ukentlige mannfolktreffet sitter rett foran meg, den legendariske Ørnulf Finstad.
− Det er et lite antall som bruker senteret daglig, jeg bruker det en del. Det var
for sju år siden at tidligere kjøkkenleder og
koordinator foreslo mannfolksfrokost med
egg og bacon. Vi var ikke mange i starten.
Men så har det dratt seg til, og vi har fått
hjelp fra Hagebybladet til å fortelle om
oss. Og vi verver litt hver for oss. I snitt
dukker det opp ca 15-16 stykker her på
tirsdager, og noen ganger kan vi være opp
imot 20. Men du vet, noe naturlig frafall
blir det i vår alder.
Smilet sitt løst når han forteller. Tidligere forsøkte de med seg med litt fast
program, men det falt bare delvis heldig
ut. Nå holder gutta seg for det meste til
det uformelle.
Ørnulf har bodd i hagebyen siden
1935, og kjenner nærmiljøet bedre enn de
fleste. I 12 år kjørte han en gang i uken for
å hente folk til senteret og levere middager
hjem til folk.
En enslig dame kommer bort og gir
ham en klem. − Hvem var det da?, spør
sidemannen, og gliser. − Åh, henne har

Bursdagsbarnet Ørnulf får klem av senterleder Karina Nummedal Shandiz.
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jeg spilt tennis med, svarer Ørnulf, og lar
seg ikke vippe av pinnen.
Sidemannen min, Fridtjov, skyter inn
at mange av de som treffes her er gamle venner fra det lokale idrettslaget. Han
skryter av miljøet de hadde. Selv likte han
å løpe. Så deler han et minne fra idrettsgarderoben i gamle dager, da Arne Brustad stjal såpa hans. (Brustad regnes som
Norges beste fotballspiller gjennom tidene, og datteren Lise Brustad bor fortsatt i
hagebyen. Red.). Så drar Fridtjof frem et
avisutklipp fra 1956, «Ullevåls premierte
Holmenkollstafettlag». Og her ser jeg to
ungdommelige utgaver av både Fridtjof
og Ørnulf.
− Når jeg kommer hit til senteret ser
jeg huset der min foreldre bodde, forteller
Fridtjof.
− Det er så velsignet at ikke alt rives
og bygge opp med noe nytt. Ullevål skole
og Berg er som det var før.
LEVENDE DEBATTER − Du beveger
deg i fortiden. Det er skummelt.
De to gutta som diskuterte klima er
i gang igjen, og jeg mistenker at dette
ikke er første gang de debatterer temaet.
Mannen som slynger ut beskyldningen,
er selv 80 år. − Det er forbruksmønsteret
og grådigheten vår som kjører kloden vår
på dunken. Å si noe annet er bare å lure
seg selv, sier han. Mottakeren av denne
kraftsalven, smiler. Kamphanene koser
seg på mannfolkfrokost.
Bursdagssangen synges. Nils Grøholdt reiser seg, rensker stemmen og holder en liten tale til dagens jubilant. Han
forteller at han selv var skeptisk til mannfolksfrokost i begynnelsen. Han var redd
for at han bare kom til å treffe på gamlinger. − Gamle er vi kanskje, men ikke
gammelmodige, sier han.
Ørnulf hylles som midtpunkt, en ildsjel, med humør, sangglede og dikterev-

Her er mannfolka i full gang med frokosten, som denne gangen er spesiell fordi en av opphavsmennene, Ørnulf Finstad (t.v.) fyller 90 år.
Sidemannen Bjørn Jensen er fram med neven for å gratulere.

ner. − Du er det sosiale limet i gjengen, og
kampsangen du har laget gir oss identitet.
Noen gaver overrekkes, blant annet
noe godt å kose seg med til kvelden, og en
fin liten idrettsplakett. Det er en friidrettsløper, og med bilde av den unge Ørnulf
under.
Jeg sitter her med en klump i halsen
og forsøker å svelge marsipankake. Herregud for en fin gjeng! Og hvilke kraft det er
i dette fellesskapet.
Ørnulf reiser seg, og snakker til sine.
− Jeg har vært heldig. En flott oppvekst
her i Ullevål hageby. Jeg var i samme firma i 40 år, og hadde samme kone i alle
de år, hun var en flott jente, fra Arendal.
Hun døde like før vår 50 års bryllupsdag.
Det er stille i lokalet.
− Senteret her er fint, dere er mine
venner, avslutter han.

ges jammen denne også til samme melodi, før Ørnulf får stoppet galskapen, og vi
kommer inn på nytt, til melodien Gøy på
landet. Gamle gutter tuller ikke, for mye.
Og jammen har ikke hagebyens skald
laget en egen sang til senterets 50 års jubileum, med tittel Motivasjon, til melodi av Du og jeg og vi to. Avslutningsvis
synger vi mannfolkfrokostens egen sang,
Kampsangen, med det ekstra verset som
Ørnulf har lagt på i anledning jubileet.

Og vi har oppnådd det vi vil –
Har skapt en fin balanse.
Kjære senter – vi forventer
Mange – nye- gode år!
− Synger vi på siste verset nå, spør en av
gutta, og gliser bredt.
Jeg ler høyt. Sjelden har jeg vært på en
mer livgivende mannfolkfrokost! Jeg
skjønner hemmeligheten nå. Det er så enkelt. Det kalles fellesskap.

Vi henger på et vers i år.
En hyllest til vårt senter.
Som fortsatt riktignok består
Av «overskudd» av jenter.
Men mannfolk strømmer også til,
Og gir dem konkurranse.

− SYNGER VI PÅ SISTE VERSET
NÅ? Senterlederen, Karina Nummedal Shandiz, har kommet. Hun
har også diktet og vi synger oss
gjennom en noe haltende Ørnulf
90 år, på melodien til Dyrene i
Afrika. Når vi så etterpå går løs
på Ørnulfs egen kampsang, syn-

Avisutklippet som viser
Ullevåls holmenkollstafettlag i 1956.

Her holder Nils Grøholdt tale for jubilanten.
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Hagebyepler blir cider
Hagebyen bugner over av epler. De fleste blir ikke brukt til noe,
men nå blir det bokstavelig talt en annen skål.
Tekst og foto: Olav Rokseth

Det er gutta bak cideren Lovløs som i høst
vil lage en egen Oslo-cider, der en stor del
av råstoffet kommer fra hagebyen. Martin
Vikesland i Sognsveien 20 forteller at det
er en del bitre epler hagebyen, og disse
egner seg godt til cider. – I tillegg har hagebyen gamle epletrær og mange forskjellige eplesorter, både bitre, syrlige og søte.
Dette vil gjøre cideren ganske spennende,
sier han.
FØR JUL Vikesland regner med at de vil
kunne produsere rundt 25.000 flasker a
0,33 liter av Oslo-cideren i høst. Cideren
vil ha et alkoholinnhold på 5 prosent, og
skal selges fra Vinmonopolet og utesteder.
Kafé Bicks på John Colletts plass selger
fra før av cideren Lovløs, og innehaver
Toril Syverstad forteller at de også vil selge den nye Oslo-cideren når den er klar
rundt juletider. Den tredje cideren deres,
Lovløs Østkyst, har et alkoholinnhold
på 4,7 prosent og fås tak i blant annet
hos Kolibri på Damplassen. Selv om

produksjonen har økt i de tre årene siden
cideren deres ble lansert, er virksomheten
i all hovedsak fortsatt en hobby.
NABOPRAT Hagebyeplene som skal
brukes i cideren plukkes nå av den
vernede bedriften Nordpolen Industrier.
Avtalen oppstod på beste vis: Produksjonsleder Liv Kristin Seglem i Nordpolen bor i Sognsveien 26 og er altså nabo
Vikesland. De kom i prat om å gjøre noe
ut av alle eplene i hagebyen. Tidligere
har Epleslang organisert plukking av
epler i området, men siden de ikke plukker i år, overtok Nordpolen ansvaret og
inngikk en avtale med cider-gutta.
Nordpolen har i skrivende stund fått
avtale med 15 hageeiere, og ikke minst
med Havebyselskapet som friga fellesarealet nederst i John Colletts allé. Allerede den første dagen plukket de ett tonn,
og målet er å plukke til sammen ti tonn.
Noen hager kunne de dessverre ikke plukke i fordi det der var såkalte glassepler
– store gulgrønne epler – som ikke tåler
transport og oppbevaring.

HYGGELIGE HAGEEIERE − Jeg vil
takke de mange hageeierne for den
positive responsen. Vi møter bare hyggelige beboere, sier Seglem, som samtidig
er overrasket over at det det er så mange
som ikke vet hva slags epletrær de har i
hagen.
Det er en glad gjeng på rundt tjue arbeidsledere og plukkere som har gått løs
på epletrærne. – For oss er det fantastisk å
få et oppdrag der alle kan være med. Jeg
tror at alle har et ønske om å få ta del i
samfunnet, og at det er godt å ha en jobb
å gå til hver dag, sier Seglem.
I tillegg til å levere epler til ciderproduksjon, ønsker denne gjengen å lage et
par hundre flasker med vår egen eplemost. Disse er tenkt i Nordpolens julekasse som selges til jul .
Seglem forteller at hagebyen har så
mye epler at de neste år kan nøye seg med
å bare plukke her. Da kan kanskje ideen til
Martin Vikesland om å produsere helt lokale cidere bli en realitet. Ullevål-cider
hadde vært noe!

Å plukke epler er en takknemlig jobb, og
allerede første dagen plukket gjengen
ett tonn.
Liv Kristin Seglem i Nordpolen Industrier takker hageeierne som har latt gjengen
hennes få plukke epler.
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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

Her viser Martin Vikesland fram eplepressa han bruker når han skal lage en testproduksjon. Eplene skjæres i fire deler, moses i beholderen til høyre, og grøten tømmes så i
pressa. Neste år vil

Hvis du ønsker at gjengen fra Nordpolen Industrier
skal kunne plukke epler i hagen din neste år, ta gjerne
kontakt på epost: liv.kristin@nordpolen.no
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Tel. 918 01 333

e-post:
kjersti@advokatamundsen.no
www.advokatamundsen.no
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Opprykksfest med Mikkel
Søndag 30. september klokken 15:00
kan Lyn spille om opprykk til 2. divisjon på Bislett.

VI TRENGER DEG DER!
Lyn skulle så gjerne sett flere fra lokalmiljøet på Bislett, så kom igjen folkens og
vis at hjertet slår for klubben i nærmiljøet. Mikkel Tveiten er 15 år, og spiller fast
på A-laget. Han bor i Ullevål Hageby og er et ekte Lyn-produkt som vi er stolt over.

HØSTENS KAMPER PÅ BISLETT:
Søndag 30. september kl. 15:00,
Søndag 14. oktober
kl. 15:30,
Lørdag 27. oktober
kl. 13:00,

Lyn – Senja
Lyn – Skarp
Lyn – Harstad

For mer informasjon: www.lyn1896.no
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