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Kjemper for Kulturhus
Geir Knudsen mobiliserer nærmiljøet



Gode hjelpere

Det er mange i hagebyen og områdene 
rundt som gjør en formidabel innsats for 
nærmiljøet. Noen av sakene er store, ja, 
de kan være av avgjørende betydning for 
utviklingen av området. Colletts kultur-
hus er en sånn sak. I denne utgaven av 
Hagebybladet presenterer vi et portrett 
av Geir Knudsen, som har gått i bre-
sjen for dette arbeidet. Vi dekker også 
kulturaftenen som fant sted i Kinobyg-
ningen 22. november. Her er det mange 
ildsjeler som har stått på i hele høst for å 
få til denne flotte  kvelden fullstappet av 
kulturelle høydepunkter.   

I jubileumsboken Landsbyen i byen 
– Ullevål hageby 100 år, viet vi et helt 
kapittel til den frivillige innsatsen i om-
rådet. Her hedres en rekke aktører, som 
for eksempel Eventyrplassen vannførelag 
som har holdt det gående med islegging 
av plassen i mer enn tjue år. Ullevål hage-
by vel har også opp gjennom årene gjort 
en formidabel innsats, men har skrantet 
kraftig de siste årene. Nå gjøres et alvor-
lig forsøk på å blåse liv i vellet igjen.

Det er ikke bare den organiserte 
frivillige innsatsen som betyr noe. Snart 
94 år gamle Martha forteller til bladet 
hvor glad hun er for å ha naboene som 
venner. Hver dag kommer de opp med 
Aftenposten til henne. Hjelpsomme sje-
ler som dette er så utrolig viktig for et 
velfungerende og trivelig nabolag.  

Hagebybladet vil gjerne fortelle mer 
om alt det gode og fine folk gjør, enten 
det er stort eller smått. .Til det trenger 
vi hjelp, det vil si tips om aktuelle folk. 
Adressen er  hagebybladet@yahoo.no. 
Vi venter spent. 
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Med sans for opplysningstiden
Er det forbindelseslinjer mellom John Colletts plass og opplysningstiden? 

Det mener hagebybeboer Geir Knudsen, som brenner for å bevare og fornye 
den ærverdige Kinobygningen. 

P O R T R E T T E T

Tekst: Andrew Kroglund  Foto: Pål Rødahl

− Har du hørt om dansken Johann Frie-
drich Struensee? Og hans strid med Ove 
Høegh-Guldberg, han som stod bak kup-
pet og henrettelsene av Struensee? Det 
var den store danske identitetskampen på 
1700-tallet. Det var universalismen mot 
det lokale og nasjonale. Og det hadde for-
greninger opp hit til Norge. 

Geir Knudsen ser ivrig på meg her 
vi sitter på kafé Bicks. Pensjonisten leder 
arbeidet for at den gamle kinobygningen 
på John Colletts plass skal bli et kulturhus. 
Han har hatt møter med de nye eierne, 
men utfallet er uvisst. I høst har han også 
tatt initiativ til å forsøke å gjenopprette 
en velforening i hagebyen. Men hvem er 
han, denne hagebybeboeren, som stadig 
refererer til opplysningstiden?

DRØMTE OM Å BO I HAGEBYEN  Det 
kan være en høyere mening bak Knud-
sens tilknytning til Hagebyen. Allerede 
som student kastet han stjålne blikk inn i 
eplehagene.

− Jeg kjente jo stedet som student, jeg 
gikk fra Blindern opp til Sogn, via Even-
tyrvegen. Der kunne det vært fint å bo en 
gang, tenkte jeg den gangen. Og hit kom jeg 
flyttende, til nevnte Eventyrvegen, i 1988.

− Hva falt du for?
− Arkitekturen. Jeg var mektig impo-

nert over hvordan noen arkitekter hadde 
tenkt byplanlegging og utnyttet terrenget 
og på den måten laget et slikt variert bo-
fellesskap. Jeg blir aldri ferdig med å tenke 
på det, jeg er fortsatt helt fascinert, 

Knudsen har snakket seg varm nå, og 
glemmer kaffekoppen sin. 

− Vi har hagefellesskap her i lands-
byen vår. Flotte trær og busker overalt.  
Og så blomstene, da, sier han og maler 

levende farger for meg, via navn som lø-
vemunn, nemesia og iris! 

Han forteller at han alltid har vært 
opptatt av hvor han kunne finne felleska-
pet. 

− Det ble en åpning med barna. De 
er en nøkkel til kontakt. Noen av oss  fikk 
opp fartsdumper og lekestativ, og hjalp 
til med å sprøyte Eventyrplassen. I 1996 
stiftet vi Eventyrplassen vannførelag, som 
fortsatt eksisterer i beste velgående 22 år 
etter.

Knudsen er opptatt av at lærdommen 
fra Vannførerlaget tilsier at en skal knyt-
te arbeidet for det allmenne vel, slik som 
vanning av plassen, sammen med det sel-
skapelige. En skal se det store i det lille, 
og ha det morsomt mens man gjør noe 
nyttig.

LÆRER OG PEDAGOG  Knudsen har 
vært lektor både ved Sogn ungdomsskole, 
Statens senter for Barne- og ungdom-
spsykiatri, og ved Ris gymnas. Han var 
i mange år ansatt som lærerutdanner i 
norsk fagdidaktikk ved Universitetet i 
Oslo. De siste årene satt han i instituttle-
delsen ved Institutt for lærerutdanning og 
skoleforskning (ILS) med spesielt ansvar 
for innføringen av universitetsskoler. Det 
har blitt skriving av dette, blant annet 
boken Store og gode handlinger, essays 
om norskfaget og norskundervisningen, 

fra 1986. Boken består av syv essays og er 
både en faghistorie og en historie om en 
norsklærers liv og tanker gjennom 30 år; 
som gymnaselev, universitetsstudent og 
norsklærer. Målet med boken var å sette 
norskfaget inn i et større idehistorisk og 
kulturhistorisk perspektiv. 

Knudsen husker fortsatt godt at han 
fikk den over 80-år gamle Einar Gerhard-
sen til å komme og holde et foredrag på 
Ris skole.  Hendelsen ble et eget kapittel 
i bokas hans. 

− Ja, jeg har alltid vært opptatt av den 
nasjonale identiteten og vår kulturarv. 
Hva vil det si å formidle en kulturarv? 
Hva er god patriotisme kontra nasjonal 
sjåvinisme?

DEN STORE KULTURHUSDRØMMEN  
Foruten hagen og blomstene, liker pen-
sjonist Knudsen seg ute i naturen. Det er 
Nordmarka og vandringer over Hardan-
gervidda. Lenge hadde familien hytte i 
Jølster, men nå bygger de hytte på Viker-
fjellet, for å ha noe som er nærmere. 

Men det er et annet fellesskap som 
akkurat nå er viktigst for Knudsen, og 
hans grandiose idé er derfor å få etablert 
et Colletts kulturhus i Vestgrensa. Høsten 
2018 opprettet gruppa foreningen Colletts 
Kulturhus med eget styre, som nå er regis-
tret i Brønnøysund. I tillegg til Knudsen, 
består styret av Magnus Ormåsen, Agnes 
Lyche Melvær, Cilje Rolfsjord og Aman-
da Hylland Spjældnes. Målsettingen er en 
leieavtale med de nye eierne, for det som 
kalles Abelloftet og Kinosalen. Forenin-
gen vil skape nye møteplasser, stimulere 
kulturaktiviteter og nå et bredt publikum, 
utover bare nabolaget. Og igjen skinner 
opplysningsmennesket Knudsen. John 

− Du vet, Ullevål hageby 
kan spille en positiv rolle 

når det gjelder Oslos  
grønne utvikling.

Geir Knudsen arbeider iherdig for at nærmiljøet skal få sin storstue og et variert samlingssted i Kinobygningen, og ungdommene den 
ungdomsklubben som de mistet.
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A K T U E L T

BERGBANEN MÅ 
SKJERMES
Ullevål IL har i lang tid 
forsøkt å få etablert en 
støy- og støvskjerm 
langs banen mot Ring 
3, for å skape bedre 
forhold for spillere så 
vel som for publikum 
ved kamper på Bergba-
nen. Klubben er i god 
dialog med kommunen 
som eier idrettsanleg-
get om dette prosjek-
tet, som også blir støt-
tet av Bydel Nordre 
Aker der BU har vedtatt 
et krav om støyskjer-
ming langs Ring 3.

VEL REETABLERES
Ullevål hageby vel har 
slitt med rekruttering 
de senere årene. Nå tar 
Geir Knudsen og Petter 
Spence grep for å bygge 
opp velforeningen. Der-
som du ønsker å være 
med på oppbygnin-
gen eller kjenner noen 
aktuelle kandidater, ta 
kontakt med Petter eller 
Geir  - petter.spence@
gmail.com eller geiran-
nar@gmailcom.

UTTAK FOR 
MOTORVARMERE 
STENGES
Motorvarmeuttakene i 
hagebyen må stenges 
etter pålegg fra Haf-
slund Nett. Grunnen 
er at de blir brukt til å 
lade el-biler, noe som 
ikke er tillatt.  På sikt vil 
de rundt 40 motorvar-
meuttakene byttes ut 
med elbilladere.

Dagligleder Tor Lan-
gø i Havebyselskapet 
forteller at det også er 
noen beboere som la-
der el-bilene fra uttak i 
hjemmene.  − Dette er 
meget brannfarlig og 
forbudt, sier han. 

Collett eide i sin tid Ullevål gård, og var 
del av den dansk norske elitekulturen, 
der han red over de langstrakte jordene 
i det som er dagens hageby. Det var sel-
skapelighet og hagedyrkning, som del av 
opplysningstidens moteretning. Og den 
gode komposten for jordforbedring var 
gårdens varemerke.

− Det ligger med andre ord et slags 
opplysningstidens lag under og blant oss 
her oppe, ja, i hele landskapet rundt oss. 
Og det er det jeg er på jakt etter. Jeg vil at 
vi skal få det hele til å bli til allmenn nytte. 
Og til mye glede.

FRA KINO TIL KULTURHUS  Kinobyg-
ningen i Vestgrensa 2 var opprinnelig 
bygd som forsamlingslokale for nabolaget 
i 1928. Den ble brukt som kino og var 
veldig populært på 1950-tallet, med den 
ridende og fektende Zorro og andre hel-
ter. Det var en utkantkino med spennen-
de cowboy og indianerfilmer. Kinoen ble 
nedlagt i 1964, og så ble salen utleid til 
Universitetsforlaget og Universitetet og 
de siste årene til menigheten All Nations 
full Gospel Church.

Knudsen er særlig opptatt av Abellof-
tet, som ligger over kinosalen. 

− Her har det, takket være masse lo-
kalt engasjement, vært forskjellige typer 
virksomheter, og ikke minst en ungdom-
sklubb, ledet av Magnus Ormåsen. Men 
plutselig fikk Abelloftet stopp. De man-
glet ifølge reglementet en heis, som ville 
ha kostet en million å installere. Og siden 
har det stått tomt. Det var da mitt enga-
sjement ble tent. Faen heller, det går ikke. 

Før Knudsen tar farvel og farer ut i 
den grå novemberdagen, tar han sats.

− Du vet, Ullevål hageby kan spille en 
positiv rolle når det gjelder Oslos grønne 
utvikling. Oslo skal bli europeisk miljøho-
vedstad neste år. Da er det allerede klart 
at John Colletts plass vil framstå i renovert 
tilstand, takket være den store innsatsen 
fra Blindern Vel. 

Forhåpentligvis vil det da være liv og 
røre i et Colletts Kulturhus med Kinosal 
og Abelloftet., Naboene i støket vil da 
endelig ha fått sin storstue og et variert 
samlingssted, og ungdommene den ung-
domsklubben som de mistet.

Mannen som drar de lange linjer fra 
dansketiden har snakket varmt og lenge. 
Og om ikke akkurat Zorro vil ri igjen, så 
går hagebyens representant for opplys-
ningstiden rank og fin der han setter kur-
sen mot John Colletts Plass. 

Kr. 398,- 

En praktbok som er et must for alle som er glad i Ullevål hageby. 
Masse nye og gamle bilder. Kan kjøpes på John Colletts plass og på 
Damplassen. Boken kan også bestilles direkte fra Hagebybladet Forlag: 
hagebybladet@yahoo.no.  Signert om ønskelig og fritt levert i nærom-
rådet!  

Julegavetips!

P O R T R E T T E T

Skriften på minnestatuen 
i parken ovenfor Ullevål 
skole har flere steder 
nesten grodd igjen. 

Av Olav Rokseth

– Ja, jeg synes det er vanskelig å 
se alt som står, sier hagebygutt 
Sverre Kokkin. Kokkin var un-
der krigen med i den kjente mot-
standsgruppen Pelle-gruppa (du 
kan lese mer om hans innsats i 
boken Landsbyen i byen – Ulle-

vål hageby 100 år). 
Datter og skulptør Kirsten 

Kokkin synes også at sokkelen 
burde vedlikeholdes bedre. – En 
oppussing av sokkelen vil gi en 
fin kunstnerisk kontrast til bron-
sestatuen, og samtidig vise at vi 
fortsatt vil minnes de som ga sitt 
liv, sier hun. 

En annen som har vært opp-
tatt av at Minneparken må stel-
les ordentlig, er Ørnulf  Finstad, 
som er nabo til parken. – Det 
er ikke få ganger jeg har vært 
i kontakt med kommunen om 

vegetasjonen, sier han, og synes 
det ser noenlunde brukbart ut 
akkurat nå.  

GJENGRODD SKRIFT PÅ MINNESTATUE

Kirsten og Sverre Kokkin synes sokkelen på minnestatuen i hagebyen bør 
vedlikeholdes bedre. 

Minnestatuen inneholder navn 
på 26 hagebygutter som ga sitt 
liv i kampen for et fritt Norge.  

NY CIDER PÅ BICKS
Lovløs Ring 3 er en ny cider 
fra hagebybeboer Martin Vike-
sland. Den er basert på epler fra 
Oslo, mange av dem fra hage-

byen. Vikesland karakteriserer 
den som rik og frisk, med mer 
innslag av tanniner. Du får den 
på Bicks. 
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BRO TIL JUL
Entreprenøren håper 
at den brolenken over 
Ring 3 kan tas i bruk 
i desember, og hele 
byggeprosessen skal 
være ferdig innen 1. 
mai 2019. Opprydding 
og asfaltering skal fer-
digstilles innen 1. sep-
tember.

FRIVILLIGE  
SØKES
Havebyselskapet tren-
ger nye medlemmer 
til utenomhusutvalget 
etter at Trine Alderin 
flyttet. Også valgkomi-
teen trenger medlem-
mer. Interesserte kan 
kontakte administra-
sjonen. 

PRIS TIL  
REINERTSEN
Morgenbladet-jour-
nalist, forfatter  og ha-
gebybeboer Maria 
Berg Reinertsen  fikk 
Språkrådets språkpris 
for 2018. Reinertsen 
hedres for sine tekster 
om økonomi i Morgen-
bladet og for bøkene 
Henriette Schønberg 
Erken. En norgeshisto-
rie sett fra kjøkkenben-
ken fra 2013 og Reisen 
til Bretton Woods. Be-
gynnelsen på verden 
av i går, som kom i 
fjor (se Hagebybladet 
3-17).

REGNSKAPSFØ-
RER SØKES
Hagebybladet søker 
regnskapsfører.  Ta 
kontakt med styreleder 
Bjørn Jensen, tlf. 992 
11 518

Mange av beboerne 
langs Askeladdveien er 
misfornøyde med parke-
ringsløsningen i gaten. 

Av Olav Rokseth

Før var det mulig å parkere på 
høyre side (når man kommer fra 
Eventyrveien) av den øvre del av 
gaten, og på venstre side den an-
dre halve delen. Sammen med 
innføringen av beboerparkering, 
bestemte kommunen at det bare 
skulle være mulig å parkere på 
høyre side. Det skapte proble-
mer for søppelbilenes adkomst 
til avfallsstasjonene ved gara-
sjene. Dermed satte kommu-
nen opp parkering forbudt-skilt 
på deler av gaten, noe som har 
gjort at det er færre parkerings-
plasser for beboerne. 

I et brev til  Bymiljøetaten 
skriver Anne Ebbing i Askeladd-
veien 7: ”Vi betaler for å ha be-
boerparkeiring, og det er derfor 
rimelig å kunne kreve at det til-
rettelegges for at vi kan ha flest 
mulig parkeringsplasser slik at vi 
faktisk får det vi har betalt for.” 
Hun påpeker også at det tidlige-
re parkeringsmønsteret  funger-

te som en naturlig fartsdemper, 
mens parkering bare langs langs 
bare én side muliggjør meget 
rask fremkommelighet hele vei-
en, rett nedover gaten. ”Dette 
resulterer i tilrettelegging for 
høyere hastighet og dermed tra-
fikkfare - ikke trafikksikkerhet.”

Det er blitt færre parkeringsplasser i Askeladdveien etter at kommunen bare tillater parkering på den ene 
siden av veien. Foto: Olav Rokseth

MISNØYE I ASKELADDVEIEN

VIL BEVARE ULLEVÅL SYKEHUS
Utvidelsen av Rikshospitalet 
på Gaustad på bekostning 
av Ullevål sykehus som Helse 
Sør-Øst vil legge ned, møter 
kraftig motstand blant fagfolk 
inkludert legestanden, og al-
voret i situasjonen begynner 
også å gå opp for det poli-
tiske miljøet. Således har by-
delsutvalgene i Nordre Aker 
og St. Hanshaugen krevet at 

bystyret må vedta det såkalte 
0-alternativet som innebærer 
utredning om fortsatt drift på 
Ullevål sykehus. 7 av Oslos 12 
bydeler støtter utredningskra-
vet, og det pekes på at Gau-
stad er utbygget nok som det 
er i dag, og at området ikke vil 
tåle øket trafikk utover dagens 
nivå.
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A K T U E L T ADVOKAT  

KJERSTI PATRICIA AMUNDSEN

Avtaler, arv/
testament, 
ekteskap/
skilsmisse, 
samboere, 

barn, 
fast eiendom.

Advokat Kjersti 
Patricia Amundsen

Uranienborgveien 1, 
0351 Oslo

Tel. 918 01 333
 e-post: 

kjersti@advokatamundsen.no
www.advokatamundsen.no

ALT OM HAGE-
BYEN
J u b i l e u m s b o k e n 
Landsbyen i byen – 
Ullevål hageby 100 år 
kan være en flott jule-
gave. Boken er å få 
kjøpt hos Bicks og Kiwi 
på John Colletts plass, 
og hos Kolibri, Åpent 
bakeri, Seniorsenteret 
og Havebyselskapet 
på Damplassen.

JULEMARKED
Søndag 2. desember 
kl. 14-19 er det jule-
marked på seniorsen-
teret på Damplassen. 

KURS I RUSSISK
Ellen Holm Stenersen 
vurderer å sette i gang 
et russisk-kurs for ny-
begynnere i Ullevål 
Hageby Seniorsenter 
på Damplassen. Kurset 
blir på dagtid, og dag 
og tidspunkt avgjøres 
senere.  Hvem vet, til 
slutt kan kanskje kurs-
deltakerne ta en tur til 
St. Petersburg og besø-
ke et av verdens flottes-
te kunstmuseer, Eremi-
tasjen? Interesserte kan 
ta kontakt med ulleval-
hageby.seniorsenter@
getmail.no  eller tlf. 22 
59 19 30

USA OG NORGE
Tove Bjørgaas er gjest 
på temakveld i Vestre 
Aker menighetshus 
mandag 28.januar. Hun 
skal snakke om kultur-
forskjeller mellom USA 
og Norge og sitt liv 
som korrespondent. 

Café Abel ble gjenåp-
net i slutten av sep-
tember. Stedet heter 
nå formelt Hageby 
Café, men folk flest 
vil nok fortsatt bruke 
gamlenavnet.   

Av Olav Rokseth

En quiz-kveld var nettopp av-
sluttet da vi stakk innom en ons-
dag i november. Quizen har un-
der Tone Dahls kyndige ledelse 
holdt til på Vulkan mens kaféen 
var stengt.  – Det er veldig hyg-
gelig å være hjemme igjen. Alle 
er veldig glade for å være tilbake 
i hagebyen, sier Annette Groth. 

Quizen i hagebyen er unik 
med sine innslag av film og 
musikkvideoer, og onsdag 19. 
desember er det langquiz som 

starter kl. 18.00.
Café Abel ble stengt av Næ-

ringsetaten i slutten av august i 
fjor begrunnet i økonomiske for-

hold. Ny innehaver er Parveen 
Akhtar som er i familie med tid-
ligere innehaver Younas. Kainat 
Iqbal er daglig leder. 

Oddmar Amundsen og Annette Groth nyter en øl etter å ha testet sine kunnskaper under onsdags-quizen. 
Foto: Olav Rokseth

CAFÉ ABEL GJENÅPNET

EPLEMOST 
FRA HAGE-
BYEN
I forrige utgave skrev vi 
om den vernede bedrif-
ten Nordpolen Indus-
trier som plukket flere 
tonn epler i hagebyen. 
Noe av dette ble til 560 
litersflasker med egen 
eplemost: Eplehøst. 
Denne eplemosten kan 
du få kjøpt på bedriftens 
julemarked torsdag 6. 
desember kl. 15.00 – 
17.00 i Sinsenveien 53 B.

NYTT KUNSTGALLERI

8. desember åpner Dag Hol 
utstilling med sine land-
skapsmalerier i det nyåpne-
de Galleri 26 i hans hjem i 
Nils Lauritssøns vei 26.

I september åpnet første utstilling i 
galleriet, med antikke japanske trykk 
fra Norges største samling av japanske 
tresnitt. Galleriet skal ikke være åpent 
hele tiden men noen få ganger i se-
mesteret. Man kan melde sin e-postad-

resse for å få invitasjoner til utstillinger.
− Tanken bak galleriet er å stille ut 

kunst som er basert på håndverksmes-
sig kvalitet, og ikke bare et konseptu-
elt uttrykk. Konseptuell kunst har tatt 
over mye av kunstscenen i de ledende 
gallerier i verden i dag, og håndverk i 
kunsten skattes ikke lenger som tidlige-
re, uttaler Dag Hol.

Hol har nettopp stilt ut i Kina og 
åpner utstilling i Delhi i januar.

dag@daghol.no

Maleriet Crescent Moon blir å se i utstillingen som åpner i Galleri 26 8. desember 
kl. 12.00 og varer fram til torsdag 20. desember.

Bergbanen innledet sesongen 
med et flott skøytedisco siste 
lørdag i oktober med mange 
hundre deltagere i alle aldre 
og stor stemning. Banen er 
åpen for publikum på søn-
dager, og på lørdager etter 
kl 14.00 når bandyskolen er 
ferdig.  

Seriekampene pågår for fullt for alle ban-
dylagene, og kampprogram samt resul-
tater kan du finne på websiden www.uil.
no. Eliteseriekampene spilles onsdager og 
søndager så vi håper mange vil møte opp 
og støtte A-laget vårt, ikke minst 2. jule-
dag da vi skal spille mot Ready kl 13.00 på 
Bergbanen. Spillerstallen består av man-
ge unge lovende gutter som sammen med 

veteranene forhåpentlig vil kunne hevde 
seg denne sesongen, så savnet av spillerne 
som er opptatt med militærtjeneste eller 
studier ikke blir for stort. Eliteserien blir 
komprimert denne sesongen med siste se-
rierunde 19. januar siden U-VM avvikles 
i Russland i slutten av januar, etterfulgt 
av A-VM. NM sluttspillet pågår gjennom 
februar med finaler i alle klasser i uke 8 - 
18/23 februar.  

Klubbhuset er blitt oppgradert i lø-
pet av sommeren og høsten av Kultur og 
Idrettsetaten. 

Vi har også denne vinteren valgt å 
prioritere egne aktiviteter fremfor utleie, 
så det blir ingen eksterne selskapeligheter 
i Klubbhuset før bandysesongen avsluttes 
medio mars 2019. 

Vel møtt på Bergbanen og i Klubbhu-
set i løpet av vintersesongen!

Bjørn Jensen

SPENNENDE BANDYSESONG
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Kjempekul 
kulturaften

I foajeen ble publikum møtt av en utstil-
ling med historiske bilder og en modell 
av den kjente og kjære rundkiosken sopm 
stod på plassen før, begge deler gestaltet 
av tidligere hagebybeboer og lokalhisto-
riker Trygve Mysen. Inne i salen spilte 
Danny Ukulele mens publikum strømmet 
til, samtidig som det ble vist en kostelig 
film fra en trikketur fra Adamstua til John 
Colletts plass i regi av Colletts gjestebud. 
Mysen stod også for dette innslaget. 

FULLSATT SAL  Salen var fullsatt med 
barnefamilier da Jan Erik Holst introdu-
serte komedieklassikeren Plastposen, og 
filmen kunne begynne å rulle.

Et par timer etter startet voksen-
forestillingen som bød på den ene kultu-
relle opplevelsen etter den andre. Ellen 

Holm Stenersen ga først en introduksjon 
til sammenhengen mellom navnet Colletts 
kulturhus og de historiske røttene tilbake 
til John Collett. Sanggruppa Sweet & 
Sour uttrykte så sann sangglede. Deretter 
viste Den Norske Ballettskole & Akademi 
dans på høyt nivå, før Margrét Erlends-
dóttir tolket emner fra musikalhistorien, 
akkompagnert av Per Husby.  Et annet 
flott innslag var gitarduoen The Leif  med 
Magnus Tenge og Tellef  Øgrim, sistnevn-
te med gipset hånd.

EVENTYRER  Høydepunktet var kanskje 
det utrolig spennende foredraget av even-
tyreren Teodor Glomnes Johansen, som i 
en alder av 20 år ble verdens yngste til å 
krysse Antarktisk. Foredraget handlet om 
da han alene gikk på ski og skøyter over 

Det ble en gedigen festaften da foreningen Colletts  
Kulturhus slo på stortromma i Kinobygningen 22. november. 

Tekst: Olav Rokseth  Foto: Pål Rødahl

Magnus Ormåsen som 
sjokoladegutt var et 

kostelig innslag. Sittende 
på venstre side av første 

benk sees Danny Ukulele, 
mens Cilje Sunde Rolf-

sjord står i bakgrunnen. 

Rett før visningen av Plastposen. Jan Erik Holst står foran høytalerne til venstre,  mens  
konferansierene Geir Knudsen og Cilje Sunde Rolfsjord står foran scenen.

Margrét Erlendsdóttir, akkompagnert av 
Per Husby, formidlet med stor innlevelse og 
vakker sang historier om kjærlighet og svik 
fra musikalhistorien, blant annet hennes 
personlige favoritt «Julius» fra «Ungen».

Sweet & Sour er en oktett som består av Ingrid Jovik, Randi Forfang, Hege Ibsen, Hilde Bjør-
hovde, Randi Saur, Kjersti Langness,  Sissel Dahl og Ingrid Gjermundsen (de to sistnevnte 
var ikke tilstede). Dirigent er Daniel Hines. Gruppen hadde sitt utspring i Abelkoret for ca. 
syv år siden.

Gitarduoen The Leif, f.v. Tellef Øgrim 
med gipset hånd og Magnus Tenge, 
skapte stemning med atmosfærisk 
gitarmusikk. 
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FORTSATT 
STENGT
Det var i slutten av no-
vember uvisst om eller 
når Damplass Frisør åp-
ner igjen, opplyser bo-
bestyrer Robert Jensen 
til Hagebybladet. Frisørs-
alongen har vært stengt 
siden slutten av juni. 

PER PETTERSON
Bicks var fullstendig full-
stappet da Per Petterson 
ble bokbadet av Vilde 
Alette Monrad-Krohn 
onsdag 21. juni. 

SAMME EIEN-
DOMSSKATT
Byrådet i Oslo legger 
opp til samme nivå på 
eiendomsskatt i neste 
som i år: 0,3 prosent 
og et bunnfradrag på 
4,6 millioner kroner. 
Det er markedsprisene 
i 2017 som legges til 
grunn, og siden prise-
ne dette året var stabile 
vil det trolig ikke bli de 
store forandringer i hva 
boligeiere må betale i 
eiendomsskatt i 2019. 

ØKTE FELLES-
KOSTNADER
Felleskostnadene i Ul-
levål hageby går opp 
med 3,4 prosent neste 
år, noe som er i hen-
hold til prisstigningen. 
En beboer som betaler 
4000 kroner pr. måned 
i felleskostnader i år vil 
neste år få en økning 
på 136 kroner.

Julefreden reddet

Denne julen er det ikke bare 
julenissen, svigers og barnebarn  

som kommer hjem til deg

Legen kommer også

Medisinsk ansvarlig: lege Nicolai Klem

(om det trengs)

Oslo Byes Vel mener 
Kinobygningen på 
John Colletts plass 
absolutt må kunne 
brukes av offentlighe-
ten. 

Av Olav Rokseth

− Vi er generelt veldig skep-
tiske til å omdanne tidligere 
kulturbygg til private formål 
som for eksempel boliger, sier 
generalsekretær Ole Rikard 

Høisæther i Oslo Byes Vel til 
Hagebybladet.

− Kinobygningen har en 
unik beliggenhet, og i denne 
delen av byen er det ikke så 
mange bygninger av denne ty-
pen, legger han til 

Høisæther trekker fram 
Soria Moria-bygget på Torshov 
som et eksempel på et kultur-
bygg som er ivaretatt på en god 
måte.

FLOTT BYROM
En av de nye eierne av Ki-

nobygningen samt Vestgrensa 
4 og Niels Abels vei 2, eien-
domsinvestor og utvikler Mar-
tin Traaseth, var med å utvikle 
Christiania Torv. Denne plas-
sen karakteriserer Høisæther 
som et flott byrom.

Hagebybladet fikk ikke 
kontakt med de nye eierne før 
bladet gikk i trykken, men en 
sjekk med Plan- og bygningse-
taten viser at det ennå ikke var 
sendt inn søknad vedrørende 
Kinobygningen eller Vestgren-
sa 4.

KINOBYGNINGEN MÅ 
BRUKES AV OFFENTLIGHETEN

Foredraget av  eventyreren Teodor Glomnes Johansen var kanskje 
kveldens høydepunkt. I 2012, i en alder av 20 år, ble han verdens 
yngste til å krysse Antarktis. Foredraget handlet om da han alene 
gikk på ski og skøyter over den over 60 mil lange Bajkalsjøen. 

den over 60 mil lange Bajkalsjøen. 
Bandet EgoAlter avsluttet det 

hele til stor applaus med smakebiter 
av den melodiøse piano- og gitarba-
serte popmusikken deres. 

Det hele ble kyndig ledet av 
konferansierene Cilje Sunde Rolf-
sjord og Geir Knudsen, som begge 
er med i foreningen Colletts Kultur-
hus.  I tillegg kan nevnes at Even-
tyrplassen vannførelag tok seg av 
billettsalget, mens  klasse 9B ved 
Marienlyst skole solgte kaffe og ka-
ker til inntekt for klasseturen sin. Og 
Magnus Ormåsen bidro ikledd som 
Freias sjokoladegutt til den gode 
stemningen.

FULLMÅNE OG TÅRER  Det var 
forresten ikke helt slutt allikevel 
etter AlterEgo. For publikum ble 
oppfordret til å gå ut på plassen før 
de vendte nesen hjem. Der fikk de 
på nytt oppleve Danny Ukulele fra 
balkongen mens fullmånen lyste på 
nattehimmelen. 

− Jeg tror nok flere fikk tårer i 
øynene da, det gjorde i alle fall jeg, 
sier Geir Knudsen til Hagebybladet.  
Han forteller at mange av de fram-
møtte aldri hadde vært inne i Ki-
nobygningen før. − Det var flere 
som uttrykte begeistring over arbei-
det med å få til et fast kulturtilbud i 
bygningen, sier han. 
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Annet hvert kirsebærtre langs 
Sognsveien skal bort. Bak-
grunnen er at flere beboere 
har klaget på at trærne er blitt 
så store at de skygger for lys. 

Av Olav Rokseth 

Oppdraget er bestilt, og skal utføres av 
TA Skogdrift og Trefelling i vinter. Daglig 
leder Tor Langø i Havebyselskapet fortel-
ler at det skal fortsatt være symmetri på 
trerekkene på hver side av veien slik at 
alléen bevares. Kostnaden for felling og 
rotfresing vil komme på nærmere 200.000 
kroner. Det vil ikke bli plantet nye trær, 
noe vi i forrige utgave av Hagebybladet 
skrev var et alternativ. Langø forklarer det 

med at det vil bli en tydelig nok allé med 
de trærne som gjenstår.

De rundt hundre trærne som nå kut-
tes ble plantet så sent som i 2008 og 2009, 
og erstattet de opprinnelige kirsebærtrær-
ne som døde ut av grå monilla.

− Det er mange forskjellige meninger 
om trærne i hagebyen. Det som er helt 
klart, er at allétrærne er en viktig del av 
identiteten til hagebyen, sier Langø. 

Mange vil nok synes det er sårt at halvparten av de flotte kirsebærtrærne langs Sognsveien skal hogges i vinter.  Andre vil kunne glede 
seg over mer lys. Foto: Pål Rødahl

Annethvert tre skal hoggesReagerer på hogst

Noen beboere reagerte sterkt 
da Havebyselskapet i oktober 
uten forvarsel felte en rekke 
trær og beskar hekker langs 
Ullevålsalleen og Pastor Fan-
gens vei. 

Tekst og foto: Olav Rokseth

Trærne som ble felt var enten syke eller 
de sto mellom trerekken, noe som ikke er 
tillat. Det ble også plantet nye trær, og da 
måtte hekkene ifølge Havebyselskapet be-
skjæres for å gi de nye trærne gode vekst-
vilkår. Klagene fra beboerne har delvis 
gått på at det er blitt beskåret for hardt, 
og delvis på manglende informasjon.

BEKLAGER   – Vi beklager at vi ikke nåd-
de ut med informasjon til alle de berørte. 
Her skjedde det en glipp fra vår side, sier 
daglig leder Tor Langø i Havebyselskapet. 

Langø forteller at hekkene vokser 20 
til 50 centimeter i året, og at de kommer 
til å bli grønnere og tettere enn før allere-
de til sommeren. 

Når det gjelder trærne sier han at det 
er nødvendig å felle syke trær og andre 
trær som ikke er tillat. – Jeg skjønner alli-
kevel at noen synes det er veldig leit at vi 
feller et tre som de er blitt glade i, sier han. 

GUL GRAVENSTEIN  I alt er det plantet 73 
nye epletrær av sorten Gul Gravenstein 
(Gravenstein var de opprinnelige epletrær-
ne i hagebyen). Gartner Steven Long fortel-
ler at de er plantet akkurat der de opprinne-
lige trærne stod. Flere sorter ble hogget: 
Åkerø, Transparente Blanche, Rød Gra-

venstein og Spisslønn. Store biter av spiss-
lønnstammer fra Jutulveien og Gäbleins vei 
er blitt plassert i skråningen ved avfallssta-
sjonene i krysset Langlia-John Colletts allé. 
– Dette gjorde vi fordi råtne trær huser 
mange insekter og marker som er bra for 
det biologiske mangfoldet, forteller Long.  

Denne spisslønnen ovenfor Ullevållsal-
leén 20 måtte felles fordi den var råtten. 

Hekkene i Pastor Fangens vei 2 og 6 var 
velstelte og hindret innsyn fra gaten før 
de ble beskåret godt nedenfor toppen 
av gjerdet. 

Deler av spisslønnene som ble felt i 
Ullevållsalléen og Gäbleins vei ligger nå i 
skråningen ved avfallsstasjonen i krysset 
Langlia og John Colletts allé, der de 
huser insekter og marker. 

DRAMA I DAMPLASSEN BARNEHAGE
Fredag 23. november kunne vi se en rekke NRK-biler parkert i Nils Lauritssøns vei 
utenfor Damplassen barnehage og Halsparken. En scene til dramaserien TV-serien 
22. juli ble spilt inn i barnehagen. Serien skal fortelle historien gjennom folk som var 
på jobb denne dagen. Premiere er planlagt høsten 2019. Regissør er hagebybeboer Pål 
Sletaune. 
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Grunnet en tvist om hønehold 
skal Havebyselskapet nå lage 
et forslag til retningslinjer for 
dyrehold i hagebyen. Saken 
vil komme opp på generalfor-
samlingen i april. I mellomti-
den har de japanske dverg-
silkehønene i Hjorteveien 11 
søkt tilflukt i kjelleren.  

Tekst og foto: Andrew P. Kroglund

«Hver mann burde ha hatt sin høne», 
svarte Lars Sponheim en gang under 
Stortingets spørretime i 2004. Det dreide 
seg om manglende egg til påske. Han høs-
tet en kraftig lattersalve, og hendelsen gikk 
siden sin seiersgang på Tv. Foreløpig sitter 
ikke latteren like løst, hverken hos Have-
byselskapet eller i nabolaget.

POPULÆRT INNSLAG Ordensreglene 
for Havebyselskapet tillater hund og katt 
så lenge disse ikke er til sjenanse for na-
boer. Implisitt er reglene blitt tolket sånn 
at beboere må søke om man ønsker å ha 
andre dyr.  Dette gjorde ikke Lise Brustad 
i Hjorteveien 11 da hun i sin tid skaffet 
seg høner og hønsehus.

− I min naivitet tenkte jeg ikke på å 
søke. Hønene trivdes. De la egg og jeg 
delte med naboene. Det ble et populært 
innslag i nabolaget. Både barn og foreldre 
kom for å se. Men så kom en ny nabo. 
Han likte ikke hønsehuset, syntes det var 
stygt, så vi flyttet det ut av syne for ham. 

Her kunne kanskje historien ha endt. 
Men så kjøpte familien fem kyllinger til. 
To av dem viste seg å være haner, og ha-
ner galer. Det kom flere klager. 

− Det er helt forståelig. Ingen liker 
å bli vekket kl halv seks om morgenen. 
Derfor fjernet vi hanene. Men naboen 
vår var likevel ikke fornøyd. Vi lagde nå 
et paviljongtak på hønsegården, for å gjø-
re det hele penere og mer lydisolert. Men 
naboen syntes det var stygt, forteller Lise. 

Siden hun i sin tid heller ikke hadde 
søkt, fikk hun pålegg fra borettslaget om å 
fjerne hønsegården og hønene. 

NABOER SOM STØTTER Lise forteller 
at hun har fått voldsom støtte fra andre 
naboer, og at de har skrevet til hagesel-
skapet om saken. Birgit Hoem i Ullevål-
salléen, skriver at hun som nabo i tunet 
synes hønseholdet er en berikelse for 
miljøet i havebyen.  Vegard Torsnes, også 
han fra Ullevålsalléen, skriver: «Høne-
ne er et kjempehyggelig tilskudd til et 
levende miljøet i hagebyen. En berikelse 
for vårt ’tun’. Særlig verdifullt for barna 
i området, som stadig er inne i hagen for 
å hilse på dem og mate dem. Vi bor tett 
her, og vi må akseptere støy fra høylytte 
rop fra barn på trampoliner og bjeffen-
de hunder som slippes ut i hagen tidlig 
om morgenen og sent om kvelden. Den 
småpludrende lyden fra hønene er langt 

under lydnivået fra trampolinebruk og 
bikkje-bjeff.»

Lise er glad for at dyrehold nå blir sak 
på neste generalforsamling. 

− Det er veldig ok. Da har det hele i 
det minste ført til noe positivt. Så nå må 
jeg formelt søke om å få ha mine tre små 
høner. Jeg må spørre naboene. Jeg synes det 
er slitsomt. Men jeg forsvarer de tre hønene 
jeg har igjen. Foreløpig har jeg laget et trygt 
rom for dem i kjelleren. Man tar da ikke 
livet av venninnene sine! Nei, vet du hva! 

VIL TILLATE HØNER Daglig leder Tor 
Langø i Havebyselskapet bekrefter at det 

Hønetvist kan 
ende godt

har vært en håndfull klager, og rundt 20 
støtteerklæringer for Lise. 

− Nå skal vi lage et forslag til ret-
ningslinjer for både hønsehold og annet 
dyrehold. Vi ønsker å gi tillatelse til to-tre 
høner, men ingen haner. Uansett må det 
søkes. 

Som «sjefshane» ser Tor mildt over-
bærende på saken, og har personlig ikke 
noe mot noen høner her og der i hageby-
en. Men han sier også at det kan bli noe 

forsøpling ut av det, og det kan tiltrekke 
seg rotter. Noe plast, strø og halm kan 
også blåse utover med vinden. 

Lise forbereder seg nå på å sende søk-
nad. I mellomtiden har hun «gjemt» sine 
tre kjære venninner i kjelleren.  Lars 
Sponheim forsvarte i Stortinget i sin tid at 
hver mann skulle kunne ha sin egen høne. 
Om generalforsamlingen i hagebyen for-
svarer den samme retten, vil bare tiden 
vise. 

Lise Brustad viser fram burene der de japanske dvergsilkehønene holdt til før.

Den tibetanske terriervalpen Denis og 
Lise setter begge pris på de små hønene 
hennes. 

Berg
Lions Club 

Mottar bøker og LP’er i 
Godals vei 12, Tåsen, 

Mandager kl. 18:00-19:30 – eller vi 
henter for salg på vårt årlige

BOKMARKED
Ring 988 31 809 eller 988 32 061

for nærmere avtale

BLI MEDLEM
Klubbens viktigste aktivitet er det 

årlige Bokmarkedet på Vestre Aker 
Skole i november. Det jobbes det for 
hele året. Vi henter bøker, sorterer og 

planlegger for salg av bøker. Vil du 
vite mer om klubben og hva vi gjør?

http://www.lions.no/oslo-berg

Kontakt:
Frode Rise
930 83 685

Egil Råstad
476 59 876

Henning Stene
922 57 900
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Idyll med utfordringer
Forstaden Hampstead Garden Suburb i London 

var den viktigste inspirasjonskilden til Ullevål hageby. Begge 
områdene framstår den dag i dag som særdeles vellykkede og

attraktive, men det finnes slanger i paradisene. 

Tekst og foto: Olav Rokseth

Felles for begge områdene var et ønske om 
å skape vakre og sunne boforhold for alle 
inntektsgrupper i en tid der mange bybebo-
pere med lav inntekt bodde trangt og elen-
dig. Og vakkert ble det, men dessverre ikke 
for alle. Mer om det senere. Først skal vi se 
på noen av forskjellene. Hampstead Gar-
den Suburb er omtrent ti ganger større enn 
Ullevål hageby både når det gjelder antall 
boenheter og areal. Vi ville derfor ha trengt 
flere dager på å vandre gjennom hele om-
rådet da vi i begynnelsen av juni besøkte 
det velrennomerte forstedet. Heldigvis fikk 
vi et generøst tilbud fra arkitekt David Da-
vidson i Hampstead Garden Suburb Trust 
(stiftelsen som har et overordnet ansvar for 
bevaring av områdets karakter) om å guide 
oss fra bilen sin. 

HJERTE MED TO KIRKER Vi startet på 
hovedplassen, Central Square, der kirkene 
St. Jude’s og The Free Church troner, i 
tillegg til et møtehus for kvekere. Så var da 
også  grunnleggeren av forstaden, Henriet-
ta Barnett, ivrig kristen, i tillegg til å være 
sterkt sosialt engasjert. Det slår oss at om-
rådet virker litt øde, og vi spør Davidson 
om det finnes noen plass i området med 
serveringsteder og kanskje noen butikker, 
al la Damplassen eller John Colletts plass. 
Vi får hoderisten til svar. Flere av beboer-
ne ønsket pub, uten å få gjennomslag. Et 
serveringssted på plassen prøvde seg noen 
år, men gikk dukken. Vi tenker at det er litt 
trist at dette flotte området med størrelse 
som Sandnessjøen, Volda eller Kragerø 
ikke har et mer levende møteplass å tilby 
sine beboere.  

PIKESKOLE SOM SCORER HØYT Nå 
skal det sies at området har to blandede 
barneskoler og pikeskolen Henrietta 
Barnett School for elever fra 12 til 18 
år. Denne skolen  har flere ganger vært 
rangert som en av de beste utdan-
ningsinstitusjonene i England.

Det er ellers flere steder ikke så langt 
unna der man kan handle, for eksempel 
Finchley Road som avgrenser forstaden 
mot vest. Her finnes flere serveringsste-
der, et supermarked, postkontor og di-
verse andre forretninger.  Og det finnes 
flere foreninger og grupper i området, 
med temaer som teater, opera, kunst, 
bridge, hagebruk, astronomi og bevaring 
av skogen Bigwood. Velforeningen Resi-
dents Assocition har om lag 1000  med-
lemmer.

Her løper elever ved Henrietta Barnett School på Central Square med frikirken i bak-
grunnen. Denne ble oppført i 1908 med Edwin Lutyens som arkitekt. Plassen var det 
formelle senteret i forstaden der kirker og undervisningsinstitusjoner ble lagt. 

Her er Susan Samuels i hagen sin i 83 
Willifield Way sammen med wheaten 
terrieren Milo. Den lille leiligheten hennes 
ble bygget av Parker and Unwin i 1908 og 
er typisk for de mindre boenhetene som 
var tenkt for håndverkere. Samuels flyttet 
hit blant annet fordi området med sine 
turmuligheter er perfekt for hundeiere. 

Arkitekt og rådgiver David Davidson ved Hampstead Garden Suburb Trust står her utenfor nr. 1 og 2 South Square. Disse ble bygd i 
1915 i ny-georgiansk stil. Grunnleggeren av forstaden, den meget sosialt engasjerte Henrietta Barnett, bodde i nr. 1. 

Disse modernistiske rekkehusene i Lytton Close ble oppført i 
1936. De sydlandskinspirerte flate takene og buede formene 
skiller seg ut fra den øvrige bebyggelsen.

Dette huset i Edmunds Walk ble bygget i 1935. I årene som fulgte 
etter første verdenskrig reflekterte hus som dette en nostalgisk 
følelse for det gamle England. Legg merke til det gjenkjennbare 
takoppløft. Det utmurte bindingsverket var også brukt flere 
steder i Ullevål Hageby, men ga ikke nok isolasjon i  vinterkalde 
Norge, og ble derfor panelt over.  
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SYDLANDSK ARKITEKTUR Ettersom 
vi kjører rundt i området legger vi snart 
merke til at arkitekturen i Ullevål hageby 
er langt mer ensartet enn sin inspirasjons-
kilde.  Mens hagebyen ble bygd ferdig på 
noen få år, utviklet Hampstead Garden 
Suburb seg over flere tiår. Arkitektoniske 
stiler skiftet, og fram til slutten av 60-tallet 
var det mye mer fritt fram for hvordan 
man kunne bygge.  Vi ser for eksempel 
noen hvite hus med buede balkonger og 
flate tak. − Disse bygningene er tydelig 
inspirert av sydlandsk arkitektur, og det er 
nok bred enighet om at de egentlig ikke 
passer inn her. Samtidig vitner de om 
viljen til å tenke nytt, forteller Davidson. 

KLASSEFORSKJELLER Vi kjører videre, 
kommer til en gate med store, fornemme 
bygninger. Noen av husene er svære ene-
boliger på tre etasjer med et titalls rom 
og dobbeltgarasje. Noen av de største 
herregårdene i London finnes i dette 
området. Andre boliger består av er små 
treroms leiligheter på rekke eller i blokk. 
De dyreste boligene kan komme på 
rundt 400 millioner kroner, mens en liten 
treroms leilighet kan koste rundt seks 
millioner.  Selv det er mye for en vanlig 

engelsk familie som attpåtil ikke har de 
samme velferdsgodene  som i Norge.

– Det er en utfordring er at det er blitt 
så dyrt her. Innflytterne er annerledes enn 
de som bodde her tidligere. Det er blitt 
flere businessfolk og advokater med tre-fi-
rer biler og ønske om å utvide huset sitt, 
sier Davidson.

Jeg forteller at Ullevål hageby har 
hatt noe av den samme utviklingen, men 
takket være den begrensede størrelsen på 
både boliger og hager, er området vårt 
ikke så attraktivt for de aller rikeste. I 
begge tilfeller er uansett grunnleggernes 
visjon om et boligstrøk for alle inntekts-
grupper  gjort til skamme.

RESTRIKSJONER Til tross for at eien-
dommene i Hampstead Garden Suburb 
er selveide,  kan man ikke gjøre hva man 
vil med bygningene.  Man kan for ek-
sempel ikke dele en enhet i flere eller slå 
sammen flere enheter. Det er heller ikke 
mulig å bygge to hus på samme eiendom, 
eller bygge mer enn tre etasjer. Videre er 
det ikke lov å endre fasadene, hogge ned 
et tre eller flytte hekkene.

Jeg forteller om den store striden om 
hekkehøyden i hagebyen for et par år til-

bake. I Hampstead Garden Suburb er det 
fri høyde på hekkene, men vi ser ikke en 
eneste hekk som ikke er striglet. Beboerne 
vil ha hekkene lave, forteller Davidson.

1000 ÅR GAMMEL SKOG Trærne og 
landskapet var i likhet med Ullevål hage-
by av spesiell interesse for planleggerne 
– og er viktige den dag i dag. Stiftelsen 
Hampstead Garden Suburb Trust har 
kartlagt alle trær og grupper av trær i 
området – over to tusen individuelle trær, 
og det er ikke lov for beboerne å hogge 
ned trær.

Området er også velsignet med to sko-
ger Bigwood Nature Reserve på 73 mål og 
Littlewood på 12 mål. Her har det eksis-
tert skog i over tusen år. 

KULTURFOLK En annen likhet  er det 
høye innslag av kulturpersonligheter og 
mennesker som arbeider i kulturbransjen. 
Det er også et ganske høyt innslag av folk 
høyt på strå. Blant tidligere beboere kan 
nevnes Ringo Starr, Elizabeth Taylor, den 
greske kongen Constantin II, tidligere 
statsminister Harold Wilson og Saif  
al-Islam Gaddafi, sønn av Muammar 
Gaddafi. Som vi vet kan også hagebyen 

BAKGRUNN
Hampstead Garden Suburb ble eta-
blert i 2009 av Henrietta Barnett. Hun 
hadde sett på nært hold hvor trangt og 
dårlig mange bodde i London, og kjøpte 
området for å etablere en vakker,  sunn 
og fellesskapsorientert forstad for alle 
inntektsgrupper.  Forstaden var tydelig 
inspirert av hagebybevegelsen til Ebe-
nezer Howard og den første hagebyen 
Letchworth (du kan lese mer om Ho-
wards ideer i boken Landsbyen i byen 
– Ullevål hageby 100 år). Henrietta Bar-

nett engasjerte den kjente byplanlegge-
ren Raymond Unwin til planleggingen 
av området. Kirkene og skolebygninge-
ne på det sentrale plassen ble tegnet av 
arkitekten Edwin Lutyens. 

OMFANG
Forstaden består av drøye 5000 eien-
dommer med til sammen rundt 13.000 
beboere.  Arealet er over 3500 mål eks-
klusiv Hampstead Heath Extension som 
teknisk sett ikke inngår i forstaden. 

ORGANISERING
Eiendommene er selveierenheter. Stif-
telsen Hampstead Garden Suburb Trust 
har hovedansvaret for bevaring av om-
rådets karakter. 

HVORDAN KOMME SEG DIT
Det enkleste er å ta t-banen til Golders 
Green og derfra spasere opp Finchley 
Road til du får hagebyen på høyre hånd. 
Sykkel anbefales sterkt hvis du vil se så 
mye som mulig av området.

skilte med en rekke kjente beboere, men 
om dette er positivt eller negativt kommer 
vel an på øyet som ser. 

INDIVIDUALISME Til tross for det 
etablerte regelverket, må Hampstead 
Garden Suburb Trust passe nøye på at 
ikke beboere tar seg til rette i området. 

− Individualisme er den største utfor-
dringen vår. Før hadde folk et større felles-
skap, mens de nå i større grad fokuserer 
på egne behov i forhold til eiendommene, 
forteller Davidson. 

Så må det også nevnes at velforenin-

gen Resident Association er enda mer re-
striktivt innstilt til forandringer av områ-
det enn stiftelsen. 
 
SLANGEBOLET Vi kjører inn på hoved-
veien A1 som deler Hampstead Garden 
Suburb i en mindre nordlig del og en sør-
lig, en tydelig parallell til Sognsveien. Nå 
er vi ved selve slangebolet. Biltrafikken. 
Og den begrenser seg ikke bare til veien 
vi nå kjører på. 

Davidson forteller at beboerne vil 
slippe å parkere på gata, så mange stre-
ber etter å lage parkeringsplass på selve 

eiendommen. Og også her er det mange 
foreldre som kjører barna sine til skolen.

Jeg spør om ikke el-sykkelen og økt be-
vissthet om miljø og klima har innvirkning 
på biltrafikken, men Davidsom virker ikke 
optimistisk. – Londonerne er besatte av 
bilene sine. Før hadde en familie en liten 
bil, nå har de gjerne tre store, sukker han.

Så får vi håpe at elsykler, førerløse 
elektriske biler og utvidete kollektivtilbud 
etter hvert vil få Hampstead-beboerne 
ikke bare til å bo grønt, men også trans-
portere seg mer miljøvennlig. 

Dette store huset i Wildwood Road ble bygget i 1930 med arkitekt Charles Cowles-Voy-
sey. Stilen er forenklet georgiansk, noe som var populært i mellomkrigstiden. Bygget er 
en del av en gruppe større hus som ble bygget for den øvre middelklassen.  

Arkitekt Lutyen stod for disse terassehuse-
ne i North Square.  De ble oppført i 1908, 
og avspeiler hans entusiasme for detaljert 
klassisk arkitektur. I forgrunnen en av de 
mange eksklusive bilene vi så i området.

Den største skogen i Hampstead Garden 
Suburb er på hele 73 mål. Skogen er 
over tusen år gammel, og er et yndet 
rekreasjonsområde. 

 Hva ville Hampstead Garden Suburb - og Ullevål Hageby - vært uten de store, gamle 
trærne? Mange av de eldre trærne som er å se i dag er eiketrær fra tiden før forstaden 
ble bygget. I likhet med Ullevål hageby ble det tatt hensyn til slike trær ved planleggin-
gen av bebyggelsen. Senere er det også blitt plantet en rekke vakre trær av forskjellige 
sorter, og noen av disse er blitt ganske så store og bidrar til å gi området det grønne 
preget. Foto: Ukjent / Hampstead Garden Suburb Trust.

Leilighetene i Heathcroft ble bygget i 
1923 med J. B. F. Cowper. Den store 
gruppen med leligheter ble skapt i en pe-
riode for å møte et ønske fra middelklas-
sefamilier i mellomkrigstiden om å bo i 
forstaden og nær det grønne Hampstead 
Heath uten å måtte passe på et helt hus.
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Tekst og foto: Olav Rokseth

Hagebybeboer og hudlege John Anders 
Halvorsen har begått boken Huden er 
guden (Kagge Forlag) der du får vite det 
meste om hudens gleder og sorger.

− Mange er veldig opptatt av huden 
sin, og et mål med å skrive boken er at 
folk skal få et mer allright og avslappet 
forhold til egen kropp og hud, sier han. 

Et annet ønske er at folk skal kunne 
oppdage tidligere hudkreft hos seg selv 
og sine nærmeste. – Norge ligger helt på 
topp i Europa når det gjelder dødelighet 
av føflekkreft. Undersøkelser viser at fø-
flekkreft oppdages seinere i Norge enn 
resten av Norden, noe som antyder at vi 
er mindre påpasselig overfor denne syk-
dommen, sier han.

Boken er delt inn i hovedkapitler som 
tar for seg huden i forskjellige alderspe-
rioder – fra fosterlivet til den siste reise 
etter døden. De som leter skrekkslagent 
etter nye rynker når de seg selv i speilet,  
kan se fram til å lese hele 29 sider der 
denne delen av hudens utvikling tas opp 
– og kanskje bli noe beroliget.  Du blir 
oppdatert på både ny og gammel rynke-
behandling. Egypterne brukte for eksem-
pel sur melk for å gjøre huden mer skin-
nende og rynkefri, og Kleopatra er kjent 
for å ha badet i og behandlet huden sin 
med geite- og eselmelk. 

BLÅTT BLOD
Den kulturinteresserte får sitt i boken. Et 
eksempel er at begrepet blått blod knyttes 
opp til hudfarge. Opprinnelig ble begre-
pet brukt som betegnelse på fornemme 
personer i Spania. Disse var lysere i hu-
den enn de mørke maurerne, og hos per-
soner med lys hud kan en lett skimte de 
blåaktige venene.  

Vi får også vite om hudens betydning 
for utviklingen av menneskearten. Halv-
orsen viser at det ikke er usannsynlig at 
den glatte huden vår er en forutsetning 
for at vi utviklet vår enestående hjerne.  

Mennesket har langt flere svettekjertler 
enn andre pattedyr. Sammen med vår 
nærmest hårløse hud har vi en effektiv 
evne til å regulere kroppstemperaturen, 
noe en stor og energislukende hjerne er 
avhengig av.  Som Halvorsen skriver: 
”Satt på spissen: Vår unike evne til å 
svette på naken hud har derfor vært en 
av mange forutsetninger for at Mozart 
kunne komponere sine operaer og Rem-
brandt male sine malerier.”

KJENTE PERSONER
Boken har også mange eksempler om 

kjente personer og deres hud. Visste du 
for eksempel at Karl Marx var plaget av 
byller og arrdannelse noe som trolig skyl-
des sykdommen hidradenitt? Eller at Bob 
Marley døde av kreft som utviklet seg fra 
huden på stortåen? Og at Michael Jack-
son hadde hudsykdommen vitiligo som 
viser seg som en eller flere hvite områder 
i huden. Dette kan være noe av årsaken 
til at han bleket huden sin seg.  Dagens 
Dalai Lama ble identifisert delvis på 
grunn av det spesielle mønsteret som fø-
flekkene hans utgjorde. 

Alt om huden
Visste du at du i løpet av et langt liv vil etterlate deg rundt 

50 kilo død hud rundt omkring? Eller at det hvert år dør tre ganger 
så mange av hudkreft enn i trafikkulykker?

John Anders Halvorsen flyttet til Damplassen 25 for tre år siden, blant annet fordi det lig-
ger nær arbeidsplassen hans på Rikshospitalet. I tillegg har han flere venner i hagebyen. 
Huden er guden er den første boken hans, og den er illustrert med både fotografier og 
tegninger, og innehar et fyldig stikkordsregister.

Trenger du å få satt piggdekk 
på sykkelen din? Eller tren-
ger den en overhaling før du 
setter den bort for vinteren? 
Da er Den Gyldne Krank ved 
Vestre Aker skole i Ullevålsal-
leen et godt alternativ. 

Tekst og foto: Olav Rokseth

Verkstedet drives som en del av undervis-
ningen ved skolen. − Akkurat nå er vi i 
en opplæringsfase siden flere av de erfarne 
elevene har sluttet. Derfor kan vi ikke påta 
oss større reparasjoner, men vi tar gjerne 
enkel vårpuss og justeringer som skifte av 
girvaiere, bremsevaiere, kjede og dekk, 
sier lærer Jon Sletten Hansen. 

Han forteller at kapasiteten avgjør 
hvor fort du kan få sykkelen tilbake, men 
du bør uansett ikke ha bråhast.

TRENGER SYKLER  Har du en sykkel 
du ikke trenger mer, er du også hjertelig 
velkommen til å gi den til verkstedet. En-
ten setter elevene den i stand for å selge 
den på Finn (til våren legges det ut sykler 
fortløpende) eller så plukker de ut deler til 

gjenbruk. Dette er med på å gjøre repa-
rasjonene enda billigere enn det de i ut-
gangspunktet er (verkstedet tar bare tar en 
symbolsk sum for selve arbeidet). Vi fikk 
selv shinet opp en ganske så medtatt syk-
kel for 670 kroner. 

Alexander Maribo (13) forteller at 
han liker å jobbe med praktiske ting fordi 
han har anlegg for det. Han jobber både 
på sykkelverkstedet og  i snekkergruppa. 

Hva han trives best med kommer an på 
arbeidsoppgavene. 

Den Gyldne Krank er med andre ord 
det rene kinderegget: Du får utført repa-
rasjoner billig. Det er miljøvennlig. Og du 
bidrar til at elevene får bryne seg på moti-
verende utfordringer.  Så har du en sykkel 
du vil gi bort eller få pusset opp, så ta gjer-
ne kontakt med Jon Sletten Hansen  på 
epost johaa059@osloskolen.no. 

Gylden sykkelreparasjon
Jon Sletten Hansen og Alexander Maribo ønsker sykler velkomne, enten de skal repareres eller skrotes. Bare vær obs. på at begrenset 
kapasitet for tiden gjør at du må belage deg på lang hentetid. 

Alexander Maribo sier at han trives med å jobbe på verkstedet siden han har praktiske 
anlegg. Her bytter han en girhendel på sykkelen vår.



24

Tekst og foto: Olav Rokseth

Hagebybeboer og hudlege John Anders 
Halvorsen har begått boken Huden er 
guden (Kagge Forlag) der du får vite det 
meste om hudens gleder og sorger.

− Mange er veldig opptatt av huden 
sin, og et mål med å skrive boken er at 
folk skal få et mer allright og avslappet 
forhold til egen kropp og hud, sier han. 

Et annet ønske er at folk skal kunne 
oppdage tidligere hudkreft hos seg selv 
og sine nærmeste. – Norge ligger helt på 
topp i Europa når det gjelder dødelighet 
av føflekkreft. Undersøkelser viser at fø-
flekkreft oppdages seinere i Norge enn 
resten av Norden, noe som antyder at vi 
er mindre påpasselig overfor denne syk-
dommen, sier han.

Boken er delt inn i hovedkapitler som 
tar for seg huden i forskjellige alderspe-
rioder – fra fosterlivet til den siste reise 
etter døden. De som leter skrekkslagent 
etter nye rynker når de seg selv i speilet,  
kan se fram til å lese hele 29 sider der 
denne delen av hudens utvikling tas opp 
– og kanskje bli noe beroliget.  Du blir 
oppdatert på både ny og gammel rynke-
behandling. Egypterne brukte for eksem-
pel sur melk for å gjøre huden mer skin-
nende og rynkefri, og Kleopatra er kjent 
for å ha badet i og behandlet huden sin 
med geite- og eselmelk. 

BLÅTT BLOD
Den kulturinteresserte får sitt i boken. Et 
eksempel er at begrepet blått blod knyttes 
opp til hudfarge. Opprinnelig ble begre-
pet brukt som betegnelse på fornemme 
personer i Spania. Disse var lysere i hu-
den enn de mørke maurerne, og hos per-
soner med lys hud kan en lett skimte de 
blåaktige venene.  

Vi får også vite om hudens betydning 
for utviklingen av menneskearten. Halv-
orsen viser at det ikke er usannsynlig at 
den glatte huden vår er en forutsetning 
for at vi utviklet vår enestående hjerne.  

Mennesket har langt flere svettekjertler 
enn andre pattedyr. Sammen med vår 
nærmest hårløse hud har vi en effektiv 
evne til å regulere kroppstemperaturen, 
noe en stor og energislukende hjerne er 
avhengig av.  Som Halvorsen skriver: 
”Satt på spissen: Vår unike evne til å 
svette på naken hud har derfor vært en 
av mange forutsetninger for at Mozart 
kunne komponere sine operaer og Rem-
brandt male sine malerier.”

KJENTE PERSONER
Boken har også mange eksempler om 

kjente personer og deres hud. Visste du 
for eksempel at Karl Marx var plaget av 
byller og arrdannelse noe som trolig skyl-
des sykdommen hidradenitt? Eller at Bob 
Marley døde av kreft som utviklet seg fra 
huden på stortåen? Og at Michael Jack-
son hadde hudsykdommen vitiligo som 
viser seg som en eller flere hvite områder 
i huden. Dette kan være noe av årsaken 
til at han bleket huden sin seg.  Dagens 
Dalai Lama ble identifisert delvis på 
grunn av det spesielle mønsteret som fø-
flekkene hans utgjorde. 

Alt om huden
Visste du at du i løpet av et langt liv vil etterlate deg rundt 

50 kilo død hud rundt omkring? Eller at det hvert år dør tre ganger 
så mange av hudkreft enn i trafikkulykker?

John Anders Halvorsen flyttet til Damplassen 25 for tre år siden, blant annet fordi det lig-
ger nær arbeidsplassen hans på Rikshospitalet. I tillegg har han flere venner i hagebyen. 
Huden er guden er den første boken hans, og den er illustrert med både fotografier og 
tegninger, og innehar et fyldig stikkordsregister.

Trenger du å få satt piggdekk 
på sykkelen din? Eller tren-
ger den en overhaling før du 
setter den bort for vinteren? 
Da er Den Gyldne Krank ved 
Vestre Aker skole i Ullevålsal-
leen et godt alternativ. 

Tekst og foto: Olav Rokseth

Verkstedet drives som en del av undervis-
ningen ved skolen. − Akkurat nå er vi i 
en opplæringsfase siden flere av de erfarne 
elevene har sluttet. Derfor kan vi ikke påta 
oss større reparasjoner, men vi tar gjerne 
enkel vårpuss og justeringer som skifte av 
girvaiere, bremsevaiere, kjede og dekk, 
sier lærer Jon Sletten Hansen. 

Han forteller at kapasiteten avgjør 
hvor fort du kan få sykkelen tilbake, men 
du bør uansett ikke ha bråhast.

TRENGER SYKLER  Har du en sykkel 
du ikke trenger mer, er du også hjertelig 
velkommen til å gi den til verkstedet. En-
ten setter elevene den i stand for å selge 
den på Finn (til våren legges det ut sykler 
fortløpende) eller så plukker de ut deler til 

gjenbruk. Dette er med på å gjøre repa-
rasjonene enda billigere enn det de i ut-
gangspunktet er (verkstedet tar bare tar en 
symbolsk sum for selve arbeidet). Vi fikk 
selv shinet opp en ganske så medtatt syk-
kel for 670 kroner. 

Alexander Maribo (13) forteller at 
han liker å jobbe med praktiske ting fordi 
han har anlegg for det. Han jobber både 
på sykkelverkstedet og  i snekkergruppa. 

Hva han trives best med kommer an på 
arbeidsoppgavene. 

Den Gyldne Krank er med andre ord 
det rene kinderegget: Du får utført repa-
rasjoner billig. Det er miljøvennlig. Og du 
bidrar til at elevene får bryne seg på moti-
verende utfordringer.  Så har du en sykkel 
du vil gi bort eller få pusset opp, så ta gjer-
ne kontakt med Jon Sletten Hansen  på 
epost johaa059@osloskolen.no. 

Gylden sykkelreparasjon
Jon Sletten Hansen og Alexander Maribo ønsker sykler velkomne, enten de skal repareres eller skrotes. Bare vær obs. på at begrenset 
kapasitet for tiden gjør at du må belage deg på lang hentetid. 

Alexander Maribo sier at han trives med å jobbe på verkstedet siden han har praktiske 
anlegg. Her bytter han en girhendel på sykkelen vår.



26 27

To ganger i uka – mandag og onsdag – 
kjører frivillige ferdiglaget middag ut i 
nærområdet til seniorer som trenger litt 
hjelp i hverdagen. Denne gangen var det 
manko på sjåfører, så aktivitør Lisbeth 
Brønnes trådde til. Hun ringer på døren 
til Martha Kleven i Bredo Stabells vei 17 
ved Voldsløkka, og så venter vi en god 
stund. For Martha er avhengig av trappe-
heis, og den tar sin tid. Hun åpner til slutt 
døren og et stort smil brer seg i ansiktet 
hennes. Da hun setter seg i trappeheisen 
igjen, kommer naboen nedenunder ut for 
å se om hun trenger hjelp. På vei oppover 
berømmer hun trappeheisen. − Jeg har 
det så godt, sier hun, og den setningen får 
vi høre flere ganger under besøket.

GODE HJELPERE  Inne i leiligheten ret-
ter hun ut beina og forteller at hun har 
proteser i begge knærne som gjør at hun 
fortsatt kan gå korte strekninger når hun 
kan støtte seg til noe. På stuebordet lig-
ger det papirer sirlig sortert, for Martha 
ordner selv opp i alle regninger som skal 

betales. Hun ser på meg med et stort smil. 
− Det viktigste i livet er å klare seg selv, 
vet du.

Så setter hun seg ved vindusbordet på 
kjøkkenet og putter maten på en tallerken. 

− Her stortrives jeg. Se på den fine 
utsikten, sier hun, og peker mot trærne 
utenfor og Tåsenløkka barnehage som 
ligger bak. 

Martha har bodd i samme leiligheten 
siden hun var fem år gammel, altså i 89 år. 
De første årene bodde hun ved siden av 
gassverket i sentrum, men hun hadde pro-
blemer med pusten og legen ga beskjed 
om at familien burde flytte på landet, som 
jo Ullevål og områdene rundt ble regnet 
som før 

Før var det bare en slette utenfor der 
vi lekte og brente St. Hans bål med kjer-
ringdukke på toppen. Brødrene mine gikk 
på skøyter der, sier hun, og forteller at den 
90 år gamle broren i flere år har handlet 
for henne, men akkurat nå er han nyope-
rert. 

Hun priser seg også lykkelig over na-

boene i første etasje, og forteller at de hver 
morgen kommer opp med Aftenposten til 
henne.  − Det betyr så mye å ha slike gode 
venner, sier hun.

MAT OG KOS  Marthas forhold til se-
niorsenteret begynte helt fra starten for 
femti år siden. Hun hjalp selv til som fri-
villig i begynnelsen. De senere årene har 
hun gått der for å spise middag, og til fri-
søren og for fotpleie. − Det er så trivelig 
der, tenk å kunne få både mat og kos på 
samme sted.

Selv om hun ikke lenger er i stand til 
å hjelpe til på senteret, bidrar hun på sin 
måte.  Fra stuen kan vi se hagen hennes 
der det i sommersesongen bugner av flotte 
blomster, og Lisbeth Brønnes har faktisk 
hjulpet til og plukket med seg fine rosebu-
ketter til senteret. 

− Jeg er så glad i roser at jeg til og med 
har vært på en rosekonferanse i Australia, 
ler  hun. 

Så følger hun oss til døra, og gjentar 
nok en gang: − Jeg har det så godt.

TRENGER FLERE FRIVILLIGE Tilbake 
på senteret forteller daglig leder Karina 
Nummedal Shandiz at seniorsenteret 
har kapasitet til flere leveringer i nærom-
rådet, selv om det innimellom kan skor-
te på frivillige sjåfører. Vi møter tilfeldig 
Karl-Magnus Dahlsberg (79) som nettopp 
har vært og levert flere middager. Han 
har jobbet som frivillig sjåfør i 12 år. Hver 
mandag og onsdag tropper han opp på 
senteret klokken kvart over ni og jobber til 
rundt halv tre.  Selv om han bor på Linde-
rud, regner han Ullevål seniorsenter som 
sitt nærsenter. I tillegg til å kjøre ut mat, 
transporterer han de som trenger det til 
og fra senteret. 

− Dette er et skikkelig servicesenter, 
skjønner du, sier han. 

−  Jeg har det så godt
− Åh, det var deilig. Snart 94 år gamle Martha Kleven sitter ved kjøkkenvindu-
et og nyter røkt torsk og eggesmør, nettopp levert på døra av Ullevål hageby 

seniorsenter.

Tekst og foto: Olav Rokseth

Martha Kleven elsker å nyte utsikten fra kjøkkenvinduet mens hun spiser.

Martha Kleven møter aktivitør Lisbeth 
Brønnes med et stort smil når vi kommer 
med middagsmaten hennes.

Karl-Magnus Dahlsberg savner at sente-
ret disponerer en egen parkeringsplass. 
Han forteller at de i flere år har forsøkt å 
få til en ordning med kommunen. − Men 
vi er heldige som har egen bil, sier han. 

Fiskemiddagene til kjøkkenleder Noura Balaiz er populære, samt retter seniorene har 
vokst opp med, som kjøttkaker, lapskaus og fiskegrateng. Også den hjemmelagede 
lasagnen får mye skryt. Og det koster bare 110 kroner å få en middag hjemsendt. 

SENIORSENTER 
KANSKJE PÅ ANBUD 
En mørk skygge driver inn over de 
ideelt drevne seniorsentrene i Oslo, 
blant annet Ullevål Hageby senior-
senter. Ifølge Nordre Aker Budstik-
ke mener kommuneadvokaten at de 
frivillige organisasjonene som driver 
seniorsentre ikke kan motta penger 
til drift fra bydelene, uten at det har 
vært en anbudsrunde. Hvis det blir 
stående varsler Nasjonalforeningen 
for Folkehelsen at de trekker seg. Da 
kan seniorsenteret på Damplassen 
lide en ublid skjebne 
− Vi føler på usikkerheten, men hå-
per i det lengste laget at vi kan fort-
sette som før, sier daglig leder Karina 
Nummedal Shandiz til Hagebybladet.
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Tekst og foto: Kristin Zeiner-Henriksen

Svarer du ja på spørsmålene ovenfor, er 
sommelier Yolenn G. Torsnes den rette 
personen å kontakte. Hun er født og opp-
vokst i Paris, men har bodd i Ullevålsal-
leen 36 med sin Vegard Torsnes og deres 
to barn siden 2008. Nå har hun forlatt 
IT-bransjen til fordel for vinens verden - og 
ønsker å tilby vininteresserte hagebybeboe-
re, deres venner og kollegaer skreddersyd-
de kurs og vinsmaking. 

− Det kan for eksempel være en intro-
duksjon til blindsmaking - eller til druesor-
ter, og hva klima og jordsmonn har å si for 
aroma og smak. Eller man kan undersøke 
hvordan rødvin fra Tasmania smaker- og 
om man kan finne  newzealandske vi-
ner som minner om dem fra Bordeaux? 
Kanskje er du som viderekommen også 
nysgjerrig på forskjellen mellom en Pinot 

Noir fra Bourgogne sammenlignet med 
en fra New Zealand? Temaene og mulig-
hetene er utrolig mange, sier Yolenn med 
smittende entusiasme.  

IKKE TILFELDIG Hun forteller at hun har 
vokst opp i en familie med kultur for god 
mat og vin. Det var aldri tilfeldig hvilken 
flaske som ble servert til maten, og i helge-
ne stod det gjerne flere alternative viner på 
middagsbordet. Vi skjønner at det da heller 
ikke er en tilfeldighet at hun nå jobber som 
vinekspert på vinmesser, og at hun er i sitt 
ess når hun får dra på vinturer til produsen-
tene og lære enda mer om sin store liden-
skap. Nå deler hun gjerne sin kunnskap og 
sitt engasjement med Hagebybladets lesere 
og alle andre som ønsker å utvide sin ho-
risont om bl a druetyper, aromaer, vindis-
trikter, fremstillingsprosesser og vin til mat. 

Ønsker du å invitere venner eller kolle-

gaer til en vinkveld så send gjerne en mail 
til yolenngt@gmail.com eller følg henne 
på Facebook: Yolenn Excellence & Wines 

Instagram: @Yolenn_sommelier  

Vinsmaking i hagebyen
Foretrekker du hvitvin fra Chablis, uten å helt kunne sette ord på hvorfor? 

Eller skulle du gjerne like å kunne skjelne mellom de boblende dråpene i Cava,
Prosecco, Crémant, Pétillant Naturel og Champagne?

Korken på champagnen åpnes varsomt for 
at de elegante boblene ikke skal fordufte 
før de ender i glassene til forventningsful-
le vininteresserte i John Colletts alle nr 58.

Yolenn tar en skål med gjestene til Agnete Vabø og Jan Trygve Fløysvik i John Colletts allé. Det smakes på årgangschampagne, hvitvin 
fra Chablis og Alsace - og til sist en Rosévin fra Languedoc-Roussillon. 
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Spesialist i allmennmedisin Jan Anker-Nilssen 
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pasienter
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TANNLEGE DÆHLI MNTF

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

I Jutulveien og John Colletts allé kan det bli 
færre parkeringsplasser når sykkelruten gjen-
nom Ullevål Hageby og Nedre Tåsen etableres 
i 2018.

Av Olav Rokseth

Byrute 7 skal binde sammen Forskningsparken,Ullevå l,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 trasé er frem til Jutulveien.Den ene trasé en følger 
Eventyrveien, mens den andre fortsetter til Jutulveien via John
Colletts allé. Fra Ullevål skal ruta følge ruta Jutulveien og Stavan-
gergata 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.

BARNA VIKTIG
Spesialkonsulent Knut Hammervold i Bydel Nordre Aker forteller at
bydelen lenge har arbeidet for å få blant annet denne sykkelruten
på plass. − Ikke minst vil det være viktig å få redusert biltrafikken
rundt Ullevål skole og andre skoler.Da kan kanskje barna selv sykle
til skolen, og vi kan rekruttere en ny generasjon av syklende bebo-
ere, sier han.

Hvis sykkelrutene i Oslo reduserer biltrafikken ved skolene er mye vunnet. Foto: Olav Rokseth

Sykkelrute kan medføre færre parkeringsplasser
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Ikke refusjonsavtale.
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For mer utfyllende informasjon se: 
www.psykologdehli.no.

Tlf: 98456523, lars@psykologdehli.no
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pasienter
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Kom innom i Vestgrensa 4 

eller ring 22 46 36 71 
for timebestilling

TANNLEGE VATNE MNTF /
TANNLEGE DÆHLI MNTF

Apotek1 Ullevål Stadion
Sognsvn. 77A - 0806 Oslo

Telefon: 22 58 75 80
Man. – fre: 0900 – 1900

Lørdag: 0900 – 1800

apotek1.ullevaalstadion@apotek1.no 
www.apotek1.no

I Jutulveien og John Colletts allé kan det bli 
færre parkeringsplasser når sykkelruten gjen-
nom Ullevål Hageby og Nedre Tåsen etableres 
i 2018.

Av Olav Rokseth

Byrute 7 skal binde sammen Forskningsparken,Ullevå l,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 trasé er frem til Jutulveien.Den ene trasé en følger 
Eventyrveien, mens den andre fortsetter til Jutulveien via John
Colletts allé. Fra Ullevål skal ruta følge ruta Jutulveien og Stavan-
gergata 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.

BARNA VIKTIG
Spesialkonsulent Knut Hammervold i Bydel Nordre Aker forteller at
bydelen lenge har arbeidet for å få blant annet denne sykkelruten
på plass. − Ikke minst vil det være viktig å få redusert biltrafikken
rundt Ullevål skole og andre skoler.Da kan kanskje barna selv sykle
til skolen, og vi kan rekruttere en ny generasjon av syklende bebo-
ere, sier han.

Hvis sykkelrutene i Oslo reduserer biltrafikken ved skolene er mye vunnet. Foto: Olav Rokseth

Sykkelrute kan medføre færre parkeringsplasser
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STØTTEANNONSE 
FRA BLINDERN VEL

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

God Jul og et Godt Nytt År
til alle vellets medlemmer 

www.blindernvel.no

Blindern Vel står for utlevering av Hagebybladet på Blindern

-o0o-

Advokat Alf Marcus Wiegaard 

ønsker eksisterende og nye klienter velkommen. 

Allsidig juridisk rådgivning innen privatrett, med særlig vekt på 
 
- arverett / testamenter 
- familierett / skilsmisse / samlivsbrudd 
- ektepakter / samboeravtaler 
- fast eiendom / sameier 
- arbeidsrett 
- eiendomsmegling 
 
Ta kontakt for en hyggelig og uforpliktende samtale, eller kom innom mitt
kontor på Damplassen. 
 
Tlf.: 97 47 47 47 
 

E-post: wiegaard@wiegaard.no
 

Internett: www.wiegaard.no 
 

Post- og besøksadresse: Damplassen 21, 0852 Oslo 
 
 

Okologisk &  Etisk &  Baerekraftig &  FairTrade

MOTE & UTSTYR

Bentsebrugata 31c (rett over Bjølsen skole)  •  englebarn@englebarn.no

Klær, sko og utstyr til prematur, baby, barn og dame

l

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

GOD
JUL

ULLEVÅL RENS 
VASK OG 

SKREDDERSERVICE
SKOMAKER 

+ NØKLEFILING

ukedager 09-19 /lørdager 09 -17

tlf: 41 48 66 05
Sognsveien 77 -0855 Oslo

Damplassen 23
tlf 22 69 44 96

Vi selgerVi selgerVi selger
gavekort til jul gavekort til jul gavekort til jul 

VELKOMMENVELKOMMENVELKOMMEN
innom for en hyggelig innom for en hyggelig innom for en hyggelig 

handel  ellerhandel  ellerhandel  eller
behandlingbehandlingbehandlingbehandlingbehandlingbehandling 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
at man har sitt eget småbruk på landet eller en veldig stor hage. Lise 
er nemlig langt i fra alene om å 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 tid-
krevende 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.

PELSKRE
Japanske dvergsilkehøner stammer fra Øst-Asia,men kom til Europa
for ca 200 år siden. I Holland ble de omtalt som bastarde krysninger
av kaniner og høner.

Rasens særpreg er den staselige silkeaktige befjæringen som nær-
mest kan minne mer om pels enn fjær.Grunnet deres størrelse krever
de ikke så stor plass. De veier ca 500 gram. Silkehønene er dessuten
hardføre,rolige og tillitsfulle.Sammen med deres fascinerende vakre
utseende gjør dette dem til en attraktiv rase.

Tips
Hvis du vurderer å skaffe deg høner i hagen finner du mange gode
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
og tette beholdere til fôrsekkene

• Hold deg i første omgang til kun én rase.
• Vær nøye med renhold – hønsebæsj lukter!
• Vent 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 for at hønene er trygt innhegnet slik at de ikke stikker av

til naboen. Før å holde uvedkomne gjester som rotter og mus
unna,bør man være påpasselig med å ikke ha mat tilgjengelig
i luftegården og å gjerde inn hønsegården med netting.

Fjærdrakten til japanske dvergsilkehøner kan minne om pels.
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Lars Dehli & co 
Psykologpraksis
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www.psykologdehli.no.
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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

I Jutulveien og John Colletts allé kan det bli 
færre parkeringsplasser når sykkelruten gjen-
nom Ullevål Hageby og Nedre Tåsen etableres 
i 2018.

Av Olav Rokseth

Byrute 7 skal binde sammen Forskningsparken,Ullevå l,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 trasé er frem til Jutulveien.Den ene trasé en følger 
Eventyrveien, mens den andre fortsetter til Jutulveien via John
Colletts allé. Fra Ullevål skal ruta følge ruta Jutulveien og Stavan-
gergata 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.

BARNA VIKTIG
Spesialkonsulent Knut Hammervold i Bydel Nordre Aker forteller at
bydelen lenge har arbeidet for å få blant annet denne sykkelruten
på plass. − Ikke minst vil det være viktig å få redusert biltrafikken
rundt Ullevål skole og andre skoler.Da kan kanskje barna selv sykle
til skolen, og vi kan rekruttere en ny generasjon av syklende bebo-
ere, sier han.

Hvis sykkelrutene i Oslo reduserer biltrafikken ved skolene er mye vunnet. Foto: Olav Rokseth

Sykkelrute kan medføre færre parkeringsplasser
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I Jutulveien og John Colletts allé kan det bli 
færre parkeringsplasser når sykkelruten gjen-
nom Ullevål Hageby og Nedre Tåsen etableres 
i 2018.

Av Olav Rokseth

Byrute 7 skal binde sammen Forskningsparken,Ullevå l,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 trasé er frem til Jutulveien.Den ene trasé en følger 
Eventyrveien, mens den andre fortsetter til Jutulveien via John
Colletts allé. Fra Ullevål skal ruta følge ruta Jutulveien og Stavan-
gergata 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.

BARNA VIKTIG
Spesialkonsulent Knut Hammervold i Bydel Nordre Aker forteller at
bydelen lenge har arbeidet for å få blant annet denne sykkelruten
på plass. − Ikke minst vil det være viktig å få redusert biltrafikken
rundt Ullevål skole og andre skoler.Da kan kanskje barna selv sykle
til skolen, og vi kan rekruttere en ny generasjon av syklende bebo-
ere, sier han.

Hvis sykkelrutene i Oslo reduserer biltrafikken ved skolene er mye vunnet. Foto: Olav Rokseth

Sykkelrute kan medføre færre parkeringsplasser
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I Jutulveien og John Colletts allé kan det bli 
færre parkeringsplasser når sykkelruten gjen-
nom Ullevål Hageby og Nedre Tåsen etableres 
i 2018.

Av Olav Rokseth

Byrute 7 skal binde sammen Forskningsparken,Ullevå l,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 trasé er frem til Jutulveien.Den ene trasé en følger 
Eventyrveien, mens den andre fortsetter til Jutulveien via John
Colletts allé. Fra Ullevål skal ruta følge ruta Jutulveien og Stavan-
gergata 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.

BARNA VIKTIG
Spesialkonsulent Knut Hammervold i Bydel Nordre Aker forteller at
bydelen lenge har arbeidet for å få blant annet denne sykkelruten
på plass. − Ikke minst vil det være viktig å få redusert biltrafikken
rundt Ullevål skole og andre skoler.Da kan kanskje barna selv sykle
til skolen, og vi kan rekruttere en ny generasjon av syklende bebo-
ere, sier han.

Hvis sykkelrutene i Oslo reduserer biltrafikken ved skolene er mye vunnet. Foto: Olav Rokseth

Sykkelrute kan medføre færre parkeringsplasser
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STØTTEANNONSE 
FRA BLINDERN VEL

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

God Jul og et Godt Nytt År
til alle vellets medlemmer 

www.blindernvel.no

Blindern Vel står for utlevering av Hagebybladet på Blindern

-o0o-

Advokat Alf Marcus Wiegaard 

ønsker eksisterende og nye klienter velkommen. 

Allsidig juridisk rådgivning innen privatrett, med særlig vekt på 
 
- arverett / testamenter 
- familierett / skilsmisse / samlivsbrudd 
- ektepakter / samboeravtaler 
- fast eiendom / sameier 
- arbeidsrett 
- eiendomsmegling 
 
Ta kontakt for en hyggelig og uforpliktende samtale, eller kom innom mitt
kontor på Damplassen. 
 
Tlf.: 97 47 47 47 
 

E-post: wiegaard@wiegaard.no
 

Internett: www.wiegaard.no 
 

Post- og besøksadresse: Damplassen 21, 0852 Oslo 
 
 

Okologisk &  Etisk &  Baerekraftig &  FairTrade

MOTE & UTSTYR

Bentsebrugata 31c (rett over Bjølsen skole)  •  englebarn@englebarn.no

Klær, sko og utstyr til prematur, baby, barn og dame

l

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

GOD
JUL

ULLEVÅL RENS 
VASK OG 

SKREDDERSERVICE
SKOMAKER 

+ NØKLEFILING

ukedager 09-19 /lørdager 09 -17

tlf: 41 48 66 05
Sognsveien 77 -0855 Oslo

Damplassen 23
tlf 22 69 44 96

Vi selgerVi selgerVi selger
gavekort til jul gavekort til jul gavekort til jul 

VELKOMMENVELKOMMENVELKOMMEN
innom for en hyggelig innom for en hyggelig innom for en hyggelig 

handel  ellerhandel  ellerhandel  eller
behandlingbehandlingbehandlingbehandlingbehandlingbehandling 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
at man har sitt eget småbruk på landet eller en veldig stor hage. Lise 
er nemlig langt i fra alene om å 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 tid-
krevende 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.

PELSKRE
Japanske dvergsilkehøner stammer fra Øst-Asia,men kom til Europa
for ca 200 år siden. I Holland ble de omtalt som bastarde krysninger
av kaniner og høner.

Rasens særpreg er den staselige silkeaktige befjæringen som nær-
mest kan minne mer om pels enn fjær.Grunnet deres størrelse krever
de ikke så stor plass. De veier ca 500 gram. Silkehønene er dessuten
hardføre,rolige og tillitsfulle.Sammen med deres fascinerende vakre
utseende gjør dette dem til en attraktiv rase.

Tips
Hvis du vurderer å skaffe deg høner i hagen finner du mange gode
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
og tette beholdere til fôrsekkene

• Hold deg i første omgang til kun én rase.
• Vær nøye med renhold – hønsebæsj lukter!
• Vent 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 for at hønene er trygt innhegnet slik at de ikke stikker av

til naboen. Før å holde uvedkomne gjester som rotter og mus
unna,bør man være påpasselig med å ikke ha mat tilgjengelig
i luftegården og å gjerde inn hønsegården med netting.

Fjærdrakten til japanske dvergsilkehøner kan minne om pels.
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DAMPLASS FRISØR

Blomdahl. 
Hulltagning/piercing

Damplassen 21 0852 Oslo

Tlf 22602175/ 97671383 

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

VELKOMMEN TIL 
Connie.

QUIZ HVER ONSDAG 
KL 19:00
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ANKER-NILSSENS 
LEGEKONTOR

Tlf. 22 44 83 01
www.legeanker-nilssen.no 

E-post: jan@anker-nilssen.no 

Frognerveien 38
(Blåtrikk 12 til Elisenberg st. fra Majorstuen) 

Privat praksis uten offentlig støtte. 

Kveldsåpent etter avtale. 
Hudlege Tatyana K. Anker-Nilssen

Spesialist i allmennmedisin Jan Anker-Nilssen 

DAMPLASS FRISØR

Blomdahl. 
Hulltagning/piercing

Damplassen 21 0852 Oslo

Tlf 22602175/ 97671383 

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

VELKOMMEN TIL 
Connie.

Vestgrensa 4, 0851 Oslo

Telefon: 22 46 65 03

Lars Dehli & co 
Psykologpraksis
Kognitiv og metakognitiv terapi 

for alle psykologiske plager.

Kort ventetid. Dag/ettermiddag/kveld. 

Trivelige kontorer i Oslo Sentrum og
på Vinderen. Du behøver ikke henvisning. 

Ikke refusjonsavtale.
Full taushetsplikt og diskresjon.

For mer utfyllende informasjon se: 
www.psykologdehli.no.

Tlf: 98456523, lars@psykologdehli.no

Gamle og nye 
pasienter 

velkommen.
Kom innom i Vestgrensa 4 

eller ring 22 46 36 71 
for timebestilling

TANNLEGE VATNE MNTF / 
TANNLEGE DÆHLI MNTF

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

I Jutulveien og John Colletts allé kan det bli 
færre parkeringsplasser når sykkelruten gjen-
nom Ullevål Hageby og Nedre Tåsen etableres 
i 2018.

Av Olav Rokseth

Byrute 7 skal binde sammen Forskningsparken,Ullevå l,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 trasé er frem til Jutulveien.Den ene trasé en følger 
Eventyrveien, mens den andre fortsetter til Jutulveien via John
Colletts allé. Fra Ullevål skal ruta følge ruta Jutulveien og Stavan-
gergata 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.

BARNA VIKTIG
Spesialkonsulent Knut Hammervold i Bydel Nordre Aker forteller at
bydelen lenge har arbeidet for å få blant annet denne sykkelruten
på plass. − Ikke minst vil det være viktig å få redusert biltrafikken
rundt Ullevål skole og andre skoler.Da kan kanskje barna selv sykle
til skolen, og vi kan rekruttere en ny generasjon av syklende bebo-
ere, sier han.

Hvis sykkelrutene i Oslo reduserer biltrafikken ved skolene er mye vunnet. Foto: Olav Rokseth

Sykkelrute kan medføre færre parkeringsplasser

Vanskelig å  
velge brille?

Sognsveien 75, Oslo. Telefon: 22 18 44 00

Vår Brillestylist finner 
brillene som kler og 

passer deg best.
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DAMPLASS FRISØR

Blomdahl. 
Hulltagning/piercing

Damplassen 21 0852 Oslo

Tlf 22602175/ 97671383 

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

VELKOMMEN TIL 
Connie.

QUIZ HVER ONSDAG 
KL 19:00
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ANKER-NILSSENS 
LEGEKONTOR

Tlf. 22 44 83 01
www.legeanker-nilssen.no 

E-post: jan@anker-nilssen.no 

Frognerveien 38
(Blåtrikk 12 til Elisenberg st. fra Majorstuen) 

Privat praksis uten off entlig støtte. 

Kveldsåpent etter avtale. 
Hudlege Tatyana K. Anker-Nilssen

Spesialist i allmennmedisin Jan Anker-Nilssen 

DAMPLASS FRISØR

Blomdahl. 
Hulltagning/piercing

Damplassen 21 0852 Oslo

Tlf 22602175/ 97671383 

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

VELKOMMEN TIL 
Connie.

Vestgrensa 4, 0851 Oslo

Telefon: 22 46 65 03

Lars Dehli & co 
Psykologpraksis
Kognitiv og metakognitiv terapi 

for alle psykologiske plager.

Kort ventetid. Dag/ettermiddag/kveld. 

Trivelige kontorer i Oslo Sentrum og
på Vinderen. Du behøver ikke henvisning. 

Ikke refusjonsavtale.
Full taushetsplikt og diskresjon.

For mer utfyllende informasjon se: 
www.psykologdehli.no.

Tlf: 98456523, lars@psykologdehli.no

Gamle og nye 
pasienter 

velkommen.
Kom innom i Vestgrensa 4 

eller ring 22 46 36 71 
for timebestilling

TANNLEGE VATNE MNTF / 
TANNLEGE DÆHLI MNTF

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

I Jutulveien og John Colletts allé kan det bli 
færre parkeringsplasser når sykkelruten gjen-
nom Ullevål Hageby og Nedre Tåsen etableres 
i 2018.  

Av Olav Rokseth

Byrute 7 skal binde sammen Forskningsparken, Ullevå l, Voldsløkka 
og Storo mellom Ring 2 og Ring 3. Den vil gå fra Forskningsparken 
i Gaustadallé en, via Problemveien til Niels Henrik Abels vei, der 
den deler seg i to trasé er frem til Jutulveien. Den ene trasé en følger 
Eventyrveien, mens den andre fortsetter til Jutulveien via John 
Colletts allé . Fra Ullevå l skal ruta følge ruta Jutulveien og Stavan-
gergata 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. 

BARNA VIKTIG
Spesialkonsulent Knut Hammervold i Bydel Nordre Aker forteller at 
bydelen lenge har arbeidet for å få blant annet denne sykkelruten 
på plass. − Ikke minst vil det være viktig å få redusert biltrafi kken 
rundt Ullevål skole og andre skoler. Da kan kanskje barna selv sykle 
til skolen, og vi kan rekruttere en ny generasjon av syklende bebo-
ere, sier han. 

Hvis sykkelrutene i Oslo reduserer biltrafi kken ved skolene er mye vunnet. Foto: Olav Rokseth

Sykkelrute kan medføre færre parkeringsplasser

DRIBLEPARTI.  Målgruppen for bandy-
skolen er fortsatt gutter og jenter fra 6 til 
10 år, dvs. 1.-4. klassetrinn fordelt på fire 
båser. Gjennomsnittlig deltakelse har sett 
over tid vært ca. 55 barn/bandyskoledag. 
På noen lørdager har det vært unge jenter 
nok til en egen jentegruppe med egne jen-
teinstruktører. Denne sesongen har snittet 
så langt ligget på nærmere 80 deltakere. 
Det er videre blitt en tradisjon at en for-
eldregruppe på 12-16 voksne organiserer 
sitt eget ”dribleparti” på isen gjennom 
bandyskole-lørdagene. En fin voksenmo-
dell som det er rom for på bandyskole-isen 
til Finn. Mange av disse voksne har vært 
eller er ledere i klubben og noen blir det 
trolig i løpet av få år. Til slutt nevnes også 
at en bås hver lørdag er satt av til foreldre/
barn, hvor yngre søsken eller andre kan 
kose seg på isen og gjerne gå inn i kiosken 
for en varm toddy sammen med mor og 
far. En kiosk som også drives av frivillige 
med Siri Helle-Valle i spissen!

 
Tor Audun Sørensen
Hovedstyret/bandyskolen 

 

.

Fra da bandyskolen holdt til på Norges idrettshøgskole
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LA SAMTIDEN OPPLYSE DEG!
Skriv til abonnement@samtiden.no innen 20.12 og  
få årsabonnement (fire utgaver) til vår juletilbudspris!
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Tekst og foto: Kristin Zeiner-Henriksen

Svarer du ja på spørsmålene ovenfor, er 
sommelier Yolenn G. Torsnes den rette 
personen å kontakte. Hun er født og opp-
vokst i Paris, men har bodd i Ullevålsal-
leen 36 med sin Vegard Torsnes og deres 
to barn siden 2008. Nå har hun forlatt 
IT-bransjen til fordel for vinens verden - og 
ønsker å tilby vininteresserte hagebybeboe-
re, deres venner og kollegaer skreddersyd-
de kurs og vinsmaking. 

− Det kan for eksempel være en intro-
duksjon til blindsmaking - eller til druesor-
ter, og hva klima og jordsmonn har å si for 
aroma og smak. Eller man kan undersøke 
hvordan rødvin fra Tasmania smaker- og 
om man kan finne  newzealandske vi-
ner som minner om dem fra Bordeaux? 
Kanskje er du som viderekommen også 
nysgjerrig på forskjellen mellom en Pinot 

Noir fra Bourgogne sammenlignet med 
en fra New Zealand? Temaene og mulig-
hetene er utrolig mange, sier Yolenn med 
smittende entusiasme.  

IKKE TILFELDIG Hun forteller at hun har 
vokst opp i en familie med kultur for god 
mat og vin. Det var aldri tilfeldig hvilken 
flaske som ble servert til maten, og i helge-
ne stod det gjerne flere alternative viner på 
middagsbordet. Vi skjønner at det da heller 
ikke er en tilfeldighet at hun nå jobber som 
vinekspert på vinmesser, og at hun er i sitt 
ess når hun får dra på vinturer til produsen-
tene og lære enda mer om sin store liden-
skap. Nå deler hun gjerne sin kunnskap og 
sitt engasjement med Hagebybladets lesere 
og alle andre som ønsker å utvide sin ho-
risont om bl a druetyper, aromaer, vindis-
trikter, fremstillingsprosesser og vin til mat. 

Ønsker du å invitere venner eller kolle-

gaer til en vinkveld så send gjerne en mail 
til yolenngt@gmail.com eller følg henne 
på Facebook: Yolenn Excellence & Wines 

Instagram: @Yolenn_sommelier  

Vinsmaking i hagebyen
Foretrekker du hvitvin fra Chablis, uten å helt kunne sette ord på hvorfor? 

Eller skulle du gjerne like å kunne skjelne mellom de boblende dråpene i Cava,
Prosecco, Crémant, Pétillant Naturel og Champagne?

Korken på champagnen åpnes varsomt for 
at de elegante boblene ikke skal fordufte 
før de ender i glassene til forventningsful-
le vininteresserte i John Colletts alle nr 58.

Yolenn tar en skål med gjestene til Agnete Vabø og Jan Trygve Fløysvik i John Colletts allé. Det smakes på årgangschampagne, hvitvin 
fra Chablis og Alsace - og til sist en Rosévin fra Languedoc-Roussillon. 
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DAMPLASS FRISØR

Blomdahl. 
Hulltagning/piercing

Damplassen 21 0852 Oslo

Tlf 22602175/ 97671383 

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

VELKOMMEN TIL 
Connie.

QUIZ HVER ONSDAG 
KL 19:00
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ANKER-NILSSENS 
LEGEKONTOR

Tlf. 22 44 83 01
www.legeanker-nilssen.no 

E-post: jan@anker-nilssen.no 

Frognerveien 38
(Blåtrikk 12 til Elisenberg st. fra Majorstuen) 

Privat praksis uten offentlig støtte. 

Kveldsåpent etter avtale. 
Hudlege Tatyana K. Anker-Nilssen

Spesialist i allmennmedisin Jan Anker-Nilssen 

DAMPLASS FRISØR

Blomdahl. 
Hulltagning/piercing

Damplassen 21 0852 Oslo

Tlf 22602175/ 97671383 

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

VELKOMMEN TIL 
Connie.

Vestgrensa 4, 0851 Oslo

Telefon: 22 46 65 03

Lars Dehli & co 
Psykologpraksis
Kognitiv og metakognitiv terapi 

for alle psykologiske plager.

Kort ventetid. Dag/ettermiddag/kveld. 

Trivelige kontorer i Oslo Sentrum og
på Vinderen. Du behøver ikke henvisning. 

Ikke refusjonsavtale.
Full taushetsplikt og diskresjon.

For mer utfyllende informasjon se: 
www.psykologdehli.no.

Tlf: 98456523, lars@psykologdehli.no

Gamle og nye
pasienter

velkommen.
Kom innom i Vestgrensa 4 

eller ring 22 46 36 71 
for timebestilling
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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

I Jutulveien og John Colletts allé kan det bli 
færre parkeringsplasser når sykkelruten gjen-
nom Ullevål Hageby og Nedre Tåsen etableres 
i 2018.

Av Olav Rokseth

Byrute 7 skal binde sammen Forskningsparken,Ullevå l,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 trasé er frem til Jutulveien.Den ene trasé en følger 
Eventyrveien, mens den andre fortsetter til Jutulveien via John
Colletts allé. Fra Ullevål skal ruta følge ruta Jutulveien og Stavan-
gergata 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.

BARNA VIKTIG
Spesialkonsulent Knut Hammervold i Bydel Nordre Aker forteller at
bydelen lenge har arbeidet for å få blant annet denne sykkelruten
på plass. − Ikke minst vil det være viktig å få redusert biltrafikken
rundt Ullevål skole og andre skoler.Da kan kanskje barna selv sykle
til skolen, og vi kan rekruttere en ny generasjon av syklende bebo-
ere, sier han.

Hvis sykkelrutene i Oslo reduserer biltrafikken ved skolene er mye vunnet. Foto: Olav Rokseth

Sykkelrute kan medføre færre parkeringsplasser
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LEGEKONTOR

Tlf. 22 44 83 01
www.legeanker-nilssen.no 

E-post: jan@anker-nilssen.no 

Frognerveien 38
(Blåtrikk 12 til Elisenberg st. fra Majorstuen) 

Privat praksis uten offentlig støtte. 

Kveldsåpent etter avtale. 
Hudlege Tatyana K. Anker-Nilssen

Spesialist i allmennmedisin Jan Anker-Nilssen 

DAMPLASS FRISØR

Blomdahl. 
Hulltagning/piercing

Damplassen 21 0852 Oslo

Tlf 22602175/ 97671383 

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

VELKOMMEN TIL 
Connie.

Vestgrensa 4, 0851 Oslo

Telefon: 22 46 65 03

Lars Dehli & co 
Psykologpraksis
Kognitiv og metakognitiv terapi 

for alle psykologiske plager.

Kort ventetid. Dag/ettermiddag/kveld. 

Trivelige kontorer i Oslo Sentrum og
på Vinderen. Du behøver ikke henvisning. 

Ikke refusjonsavtale.
Full taushetsplikt og diskresjon.

For mer utfyllende informasjon se: 
www.psykologdehli.no.

Tlf: 98456523, lars@psykologdehli.no

Gamle og nye
pasienter

velkommen.
Kom innom i Vestgrensa 4 

eller ring 22 46 36 71 
for timebestilling

TANNLEGE VATNE MNTF /
TANNLEGE DÆHLI MNTF

Apotek1 Ullevål Stadion
Sognsvn. 77A - 0806 Oslo

Telefon: 22 58 75 80
Man. – fre: 0900 – 1900

Lørdag: 0900 – 1800

apotek1.ullevaalstadion@apotek1.no 
www.apotek1.no

I Jutulveien og John Colletts allé kan det bli 
færre parkeringsplasser når sykkelruten gjen-
nom Ullevål Hageby og Nedre Tåsen etableres 
i 2018.

Av Olav Rokseth

Byrute 7 skal binde sammen Forskningsparken,Ullevå l,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 trasé er frem til Jutulveien.Den ene trasé en følger 
Eventyrveien, mens den andre fortsetter til Jutulveien via John
Colletts allé. Fra Ullevål skal ruta følge ruta Jutulveien og Stavan-
gergata 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.

BARNA VIKTIG
Spesialkonsulent Knut Hammervold i Bydel Nordre Aker forteller at
bydelen lenge har arbeidet for å få blant annet denne sykkelruten
på plass. − Ikke minst vil det være viktig å få redusert biltrafikken
rundt Ullevål skole og andre skoler.Da kan kanskje barna selv sykle
til skolen, og vi kan rekruttere en ny generasjon av syklende bebo-
ere, sier han.

Hvis sykkelrutene i Oslo reduserer biltrafikken ved skolene er mye vunnet. Foto: Olav Rokseth

Sykkelrute kan medføre færre parkeringsplasser
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STØTTEANNONSE 
FRA BLINDERN VEL

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

God Jul og et Godt Nytt År
til alle vellets medlemmer 

www.blindernvel.no

Blindern Vel står for utlevering av Hagebybladet på Blindern

-o0o-

Advokat Alf Marcus Wiegaard 

ønsker eksisterende og nye klienter velkommen. 

Allsidig juridisk rådgivning innen privatrett, med særlig vekt på 
 
- arverett / testamenter 
- familierett / skilsmisse / samlivsbrudd 
- ektepakter / samboeravtaler 
- fast eiendom / sameier 
- arbeidsrett 
- eiendomsmegling 
 
Ta kontakt for en hyggelig og uforpliktende samtale, eller kom innom mitt
kontor på Damplassen. 
 
Tlf.: 97 47 47 47 
 

E-post: wiegaard@wiegaard.no
 

Internett: www.wiegaard.no 
 

Post- og besøksadresse: Damplassen 21, 0852 Oslo 
 
 

Okologisk &  Etisk &  Baerekraftig &  FairTrade

MOTE & UTSTYR

Bentsebrugata 31c (rett over Bjølsen skole)  •  englebarn@englebarn.no

Klær, sko og utstyr til prematur, baby, barn og dame

l

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

GOD
JUL

ULLEVÅL RENS 
VASK OG 

SKREDDERSERVICE
SKOMAKER 

+ NØKLEFILING

ukedager 09-19 /lørdager 09 -17

tlf: 41 48 66 05
Sognsveien 77 -0855 Oslo

Damplassen 23
tlf 22 69 44 96

Vi selgerVi selgerVi selger
gavekort til jul gavekort til jul gavekort til jul 

VELKOMMENVELKOMMENVELKOMMEN
innom for en hyggelig innom for en hyggelig innom for en hyggelig 

handel  ellerhandel  ellerhandel  eller
behandlingbehandlingbehandlingbehandlingbehandlingbehandling 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
at man har sitt eget småbruk på landet eller en veldig stor hage. Lise 
er nemlig langt i fra alene om å 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 tid-
krevende 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.

PELSKRE
Japanske dvergsilkehøner stammer fra Øst-Asia,men kom til Europa
for ca 200 år siden. I Holland ble de omtalt som bastarde krysninger
av kaniner og høner.

Rasens særpreg er den staselige silkeaktige befjæringen som nær-
mest kan minne mer om pels enn fjær.Grunnet deres størrelse krever
de ikke så stor plass. De veier ca 500 gram. Silkehønene er dessuten
hardføre,rolige og tillitsfulle.Sammen med deres fascinerende vakre
utseende gjør dette dem til en attraktiv rase.

Tips
Hvis du vurderer å skaffe deg høner i hagen finner du mange gode
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
og tette beholdere til fôrsekkene

• Hold deg i første omgang til kun én rase.
• Vær nøye med renhold – hønsebæsj lukter!
• Vent 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 for at hønene er trygt innhegnet slik at de ikke stikker av

til naboen. Før å holde uvedkomne gjester som rotter og mus
unna,bør man være påpasselig med å ikke ha mat tilgjengelig
i luftegården og å gjerde inn hønsegården med netting.

Fjærdrakten til japanske dvergsilkehøner kan minne om pels.
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DAMPLASS FRISØR

Blomdahl. 
Hulltagning/piercing

Damplassen 21 0852 Oslo

Tlf 22602175/ 97671383 

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

VELKOMMEN TIL 
Connie.

QUIZ HVER ONSDAG 
KL 19:00
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ANKER-NILSSENS 
LEGEKONTOR

Tlf. 22 44 83 01
www.legeanker-nilssen.no 

E-post: jan@anker-nilssen.no 

Frognerveien 38
(Blåtrikk 12 til Elisenberg st. fra Majorstuen) 

Privat praksis uten offentlig støtte. 

Kveldsåpent etter avtale. 
Hudlege Tatyana K. Anker-Nilssen

Spesialist i allmennmedisin Jan Anker-Nilssen 

DAMPLASS FRISØR

Blomdahl. 
Hulltagning/piercing

Damplassen 21 0852 Oslo

Tlf 22602175/ 97671383 

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

VELKOMMEN TIL 
Connie.

Vestgrensa 4, 0851 Oslo

Telefon: 22 46 65 03

Lars Dehli & co 
Psykologpraksis
Kognitiv og metakognitiv terapi 

for alle psykologiske plager.

Kort ventetid. Dag/ettermiddag/kveld. 

Trivelige kontorer i Oslo Sentrum og
på Vinderen. Du behøver ikke henvisning. 

Ikke refusjonsavtale.
Full taushetsplikt og diskresjon.

For mer utfyllende informasjon se: 
www.psykologdehli.no.

Tlf: 98456523, lars@psykologdehli.no

Gamle og nye 
pasienter 

velkommen.
Kom innom i Vestgrensa 4 

eller ring 22 46 36 71 
for timebestilling

TANNLEGE VATNE MNTF / 
TANNLEGE DÆHLI MNTF

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

I Jutulveien og John Colletts allé kan det bli 
færre parkeringsplasser når sykkelruten gjen-
nom Ullevål Hageby og Nedre Tåsen etableres 
i 2018.

Av Olav Rokseth

Byrute 7 skal binde sammen Forskningsparken,Ullevå l,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 trasé er frem til Jutulveien.Den ene trasé en følger 
Eventyrveien, mens den andre fortsetter til Jutulveien via John
Colletts allé. Fra Ullevål skal ruta følge ruta Jutulveien og Stavan-
gergata 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.

BARNA VIKTIG
Spesialkonsulent Knut Hammervold i Bydel Nordre Aker forteller at
bydelen lenge har arbeidet for å få blant annet denne sykkelruten
på plass. − Ikke minst vil det være viktig å få redusert biltrafikken
rundt Ullevål skole og andre skoler.Da kan kanskje barna selv sykle
til skolen, og vi kan rekruttere en ny generasjon av syklende bebo-
ere, sier han.

Hvis sykkelrutene i Oslo reduserer biltrafikken ved skolene er mye vunnet. Foto: Olav Rokseth

Sykkelrute kan medføre færre parkeringsplasser
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DAMPLASS FRISØR

Blomdahl. 
Hulltagning/piercing

Damplassen 21 0852 Oslo

Tlf 22602175/ 97671383 

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

VELKOMMEN TIL 
Connie.

QUIZ HVER ONSDAG 
KL 19:00
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ANKER-NILSSENS 
LEGEKONTOR

Tlf. 22 44 83 01
www.legeanker-nilssen.no 

E-post: jan@anker-nilssen.no 

Frognerveien 38
(Blåtrikk 12 til Elisenberg st. fra Majorstuen) 

Privat praksis uten offentlig støtte. 

Kveldsåpent etter avtale. 
Hudlege Tatyana K. Anker-Nilssen

Spesialist i allmennmedisin Jan Anker-Nilssen 

DAMPLASS FRISØR

Blomdahl. 
Hulltagning/piercing

Damplassen 21 0852 Oslo

Tlf 22602175/ 97671383 

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

VELKOMMEN TIL 
Connie.

Vestgrensa 4, 0851 Oslo

Telefon: 22 46 65 03

Lars Dehli & co 
Psykologpraksis
Kognitiv og metakognitiv terapi 

for alle psykologiske plager.

Kort ventetid. Dag/ettermiddag/kveld. 

Trivelige kontorer i Oslo Sentrum og
på Vinderen. Du behøver ikke henvisning. 

Ikke refusjonsavtale.
Full taushetsplikt og diskresjon.

For mer utfyllende informasjon se: 
www.psykologdehli.no.

Tlf: 98456523, lars@psykologdehli.no

Gamle og nye
pasienter

velkommen.
Kom innom i Vestgrensa 4 

eller ring 22 46 36 71 
for timebestilling

TANNLEGE VATNE MNTF /
TANNLEGE DÆHLI MNTF

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

I Jutulveien og John Colletts allé kan det bli 
færre parkeringsplasser når sykkelruten gjen-
nom Ullevål Hageby og Nedre Tåsen etableres 
i 2018.

Av Olav Rokseth

Byrute 7 skal binde sammen Forskningsparken,Ullevå l,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 trasé er frem til Jutulveien.Den ene trasé en følger 
Eventyrveien, mens den andre fortsetter til Jutulveien via John
Colletts allé. Fra Ullevål skal ruta følge ruta Jutulveien og Stavan-
gergata 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.

BARNA VIKTIG
Spesialkonsulent Knut Hammervold i Bydel Nordre Aker forteller at
bydelen lenge har arbeidet for å få blant annet denne sykkelruten
på plass. − Ikke minst vil det være viktig å få redusert biltrafikken
rundt Ullevål skole og andre skoler.Da kan kanskje barna selv sykle
til skolen, og vi kan rekruttere en ny generasjon av syklende bebo-
ere, sier han.

Hvis sykkelrutene i Oslo reduserer biltrafikken ved skolene er mye vunnet. Foto: Olav Rokseth

Sykkelrute kan medføre færre parkeringsplasser
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DAMPLASS FRISØR

Blomdahl. 
Hulltagning/piercing

Damplassen 21 0852 Oslo

Tlf 22602175/ 97671383 

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

VELKOMMEN TIL 
Connie.

QUIZ HVER ONSDAG 
KL 19:00
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ANKER-NILSSENS 
LEGEKONTOR

Tlf. 22 44 83 01
www.legeanker-nilssen.no 

E-post: jan@anker-nilssen.no 

Frognerveien 38
(Blåtrikk 12 til Elisenberg st. fra Majorstuen) 

Privat praksis uten offentlig støtte. 

Kveldsåpent etter avtale. 
Hudlege Tatyana K. Anker-Nilssen

Spesialist i allmennmedisin Jan Anker-Nilssen 

DAMPLASS FRISØR

Blomdahl. 
Hulltagning/piercing

Damplassen 21 0852 Oslo

Tlf 22602175/ 97671383 

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

VELKOMMEN TIL 
Connie.

Vestgrensa 4, 0851 Oslo

Telefon: 22 46 65 03

Lars Dehli & co 
Psykologpraksis
Kognitiv og metakognitiv terapi 

for alle psykologiske plager.

Kort ventetid. Dag/ettermiddag/kveld. 

Trivelige kontorer i Oslo Sentrum og
på Vinderen. Du behøver ikke henvisning. 

Ikke refusjonsavtale.
Full taushetsplikt og diskresjon.

For mer utfyllende informasjon se: 
www.psykologdehli.no.

Tlf: 98456523, lars@psykologdehli.no

Gamle og nye
pasienter

velkommen.
Kom innom i Vestgrensa 4 

eller ring 22 46 36 71 
for timebestilling

TANNLEGE VATNE MNTF /
TANNLEGE DÆHLI MNTF

Apotek1 Ullevål Stadion
Sognsvn. 77A - 0806 Oslo

Telefon: 22 58 75 80
Man. – fre: 0900 – 1900

Lørdag: 0900 – 1800

apotek1.ullevaalstadion@apotek1.no 
www.apotek1.no

I Jutulveien og John Colletts allé kan det bli 
færre parkeringsplasser når sykkelruten gjen-
nom Ullevål Hageby og Nedre Tåsen etableres 
i 2018.

Av Olav Rokseth

Byrute 7 skal binde sammen Forskningsparken,Ullevå l,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 trasé er frem til Jutulveien.Den ene trasé en følger 
Eventyrveien, mens den andre fortsetter til Jutulveien via John
Colletts allé. Fra Ullevål skal ruta følge ruta Jutulveien og Stavan-
gergata 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.

BARNA VIKTIG
Spesialkonsulent Knut Hammervold i Bydel Nordre Aker forteller at
bydelen lenge har arbeidet for å få blant annet denne sykkelruten
på plass. − Ikke minst vil det være viktig å få redusert biltrafikken
rundt Ullevål skole og andre skoler.Da kan kanskje barna selv sykle
til skolen, og vi kan rekruttere en ny generasjon av syklende bebo-
ere, sier han.

Hvis sykkelrutene i Oslo reduserer biltrafikken ved skolene er mye vunnet. Foto: Olav Rokseth

Sykkelrute kan medføre færre parkeringsplasser
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STØTTEANNONSE 
FRA BLINDERN VEL

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

God Jul og et Godt Nytt År
til alle vellets medlemmer 

www.blindernvel.no

Blindern Vel står for utlevering av Hagebybladet på Blindern

-o0o-

Advokat Alf Marcus Wiegaard 

ønsker eksisterende og nye klienter velkommen. 

Allsidig juridisk rådgivning innen privatrett, med særlig vekt på 
 
- arverett / testamenter 
- familierett / skilsmisse / samlivsbrudd 
- ektepakter / samboeravtaler 
- fast eiendom / sameier 
- arbeidsrett 
- eiendomsmegling 
 
Ta kontakt for en hyggelig og uforpliktende samtale, eller kom innom mitt
kontor på Damplassen. 
 
Tlf.: 97 47 47 47 
 

E-post: wiegaard@wiegaard.no
 

Internett: www.wiegaard.no 
 

Post- og besøksadresse: Damplassen 21, 0852 Oslo 
 
 

Okologisk &  Etisk &  Baerekraftig &  FairTrade

MOTE & UTSTYR

Bentsebrugata 31c (rett over Bjølsen skole)  •  englebarn@englebarn.no

Klær, sko og utstyr til prematur, baby, barn og dame

l

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

GOD
JUL

ULLEVÅL RENS 
VASK OG 

SKREDDERSERVICE
SKOMAKER 

+ NØKLEFILING

ukedager 09-19 /lørdager 09 -17

tlf: 41 48 66 05
Sognsveien 77 -0855 Oslo

Damplassen 23
tlf 22 69 44 96

Vi selgerVi selgerVi selger
gavekort til jul gavekort til jul gavekort til jul 

VELKOMMENVELKOMMENVELKOMMEN
innom for en hyggelig innom for en hyggelig innom for en hyggelig 

handel  ellerhandel  ellerhandel  eller
behandlingbehandlingbehandlingbehandlingbehandlingbehandling 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
at man har sitt eget småbruk på landet eller en veldig stor hage. Lise 
er nemlig langt i fra alene om å 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 tid-
krevende 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.

PELSKRE
Japanske dvergsilkehøner stammer fra Øst-Asia,men kom til Europa
for ca 200 år siden. I Holland ble de omtalt som bastarde krysninger
av kaniner og høner.

Rasens særpreg er den staselige silkeaktige befjæringen som nær-
mest kan minne mer om pels enn fjær.Grunnet deres størrelse krever
de ikke så stor plass. De veier ca 500 gram. Silkehønene er dessuten
hardføre,rolige og tillitsfulle.Sammen med deres fascinerende vakre
utseende gjør dette dem til en attraktiv rase.

Tips
Hvis du vurderer å skaffe deg høner i hagen finner du mange gode
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
og tette beholdere til fôrsekkene

• Hold deg i første omgang til kun én rase.
• Vær nøye med renhold – hønsebæsj lukter!
• Vent 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 for at hønene er trygt innhegnet slik at de ikke stikker av

til naboen. Før å holde uvedkomne gjester som rotter og mus
unna,bør man være påpasselig med å ikke ha mat tilgjengelig
i luftegården og å gjerde inn hønsegården med netting.

Fjærdrakten til japanske dvergsilkehøner kan minne om pels.
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DAMPLASS FRISØR

Blomdahl. 
Hulltagning/piercing

Damplassen 21 0852 Oslo

Tlf 22602175/ 97671383 

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

VELKOMMEN TIL 
Connie.

QUIZ HVER ONSDAG 
KL 19:00

28  | | NR. 4 | DESEMBER 2015

ANKER-NILSSENS 
LEGEKONTOR

Tlf. 22 44 83 01
www.legeanker-nilssen.no 

E-post: jan@anker-nilssen.no 

Frognerveien 38
(Blåtrikk 12 til Elisenberg st. fra Majorstuen) 

Privat praksis uten offentlig støtte. 

Kveldsåpent etter avtale. 
Hudlege Tatyana K. Anker-Nilssen

Spesialist i allmennmedisin Jan Anker-Nilssen 

DAMPLASS FRISØR

Blomdahl. 
Hulltagning/piercing

Damplassen 21 0852 Oslo

Tlf 22602175/ 97671383 

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

VELKOMMEN TIL 
Connie.

Vestgrensa 4, 0851 Oslo

Telefon: 22 46 65 03

Lars Dehli & co 
Psykologpraksis
Kognitiv og metakognitiv terapi 

for alle psykologiske plager.

Kort ventetid. Dag/ettermiddag/kveld. 

Trivelige kontorer i Oslo Sentrum og
på Vinderen. Du behøver ikke henvisning. 

Ikke refusjonsavtale.
Full taushetsplikt og diskresjon.

For mer utfyllende informasjon se: 
www.psykologdehli.no.

Tlf: 98456523, lars@psykologdehli.no

Gamle og nye 
pasienter 

velkommen.
Kom innom i Vestgrensa 4 

eller ring 22 46 36 71 
for timebestilling

TANNLEGE VATNE MNTF / 
TANNLEGE DÆHLI MNTF

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

I Jutulveien og John Colletts allé kan det bli 
færre parkeringsplasser når sykkelruten gjen-
nom Ullevål Hageby og Nedre Tåsen etableres 
i 2018.

Av Olav Rokseth

Byrute 7 skal binde sammen Forskningsparken,Ullevå l,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 trasé er frem til Jutulveien.Den ene trasé en følger 
Eventyrveien, mens den andre fortsetter til Jutulveien via John
Colletts allé. Fra Ullevål skal ruta følge ruta Jutulveien og Stavan-
gergata 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.

BARNA VIKTIG
Spesialkonsulent Knut Hammervold i Bydel Nordre Aker forteller at
bydelen lenge har arbeidet for å få blant annet denne sykkelruten
på plass. − Ikke minst vil det være viktig å få redusert biltrafikken
rundt Ullevål skole og andre skoler.Da kan kanskje barna selv sykle
til skolen, og vi kan rekruttere en ny generasjon av syklende bebo-
ere, sier han.

Hvis sykkelrutene i Oslo reduserer biltrafikken ved skolene er mye vunnet. Foto: Olav Rokseth

Sykkelrute kan medføre færre parkeringsplasser

Vanskelig å  
velge brille?

Sognsveien 75, Oslo. Telefon: 22 18 44 00

Vår Brillestylist finner 
brillene som kler og 

passer deg best.

30  |    |  NR. 4  |  DESEMBER 2016 DESEMBER 2016  |  NR. 4  |     |  31

DAMPLASS FRISØR

Blomdahl. 
Hulltagning/piercing

Damplassen 21 0852 Oslo

Tlf 22602175/ 97671383 

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

VELKOMMEN TIL 
Connie.

QUIZ HVER ONSDAG 
KL 19:00

28  |    |  NR. 4  |  DESEMBER 2015

ANKER-NILSSENS 
LEGEKONTOR

Tlf. 22 44 83 01
www.legeanker-nilssen.no 

E-post: jan@anker-nilssen.no 

Frognerveien 38
(Blåtrikk 12 til Elisenberg st. fra Majorstuen) 

Privat praksis uten off entlig støtte. 

Kveldsåpent etter avtale. 
Hudlege Tatyana K. Anker-Nilssen

Spesialist i allmennmedisin Jan Anker-Nilssen 

DAMPLASS FRISØR

Blomdahl. 
Hulltagning/piercing

Damplassen 21 0852 Oslo

Tlf 22602175/ 97671383 

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

VELKOMMEN TIL 
Connie.

Vestgrensa 4, 0851 Oslo

Telefon: 22 46 65 03

Lars Dehli & co 
Psykologpraksis
Kognitiv og metakognitiv terapi 

for alle psykologiske plager.

Kort ventetid. Dag/ettermiddag/kveld. 

Trivelige kontorer i Oslo Sentrum og
på Vinderen. Du behøver ikke henvisning. 

Ikke refusjonsavtale.
Full taushetsplikt og diskresjon.

For mer utfyllende informasjon se: 
www.psykologdehli.no.

Tlf: 98456523, lars@psykologdehli.no

Gamle og nye 
pasienter 

velkommen.
Kom innom i Vestgrensa 4 

eller ring 22 46 36 71 
for timebestilling

TANNLEGE VATNE MNTF / 
TANNLEGE DÆHLI MNTF

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

I Jutulveien og John Colletts allé kan det bli 
færre parkeringsplasser når sykkelruten gjen-
nom Ullevål Hageby og Nedre Tåsen etableres 
i 2018.  

Av Olav Rokseth

Byrute 7 skal binde sammen Forskningsparken, Ullevå l, Voldsløkka 
og Storo mellom Ring 2 og Ring 3. Den vil gå fra Forskningsparken 
i Gaustadallé en, via Problemveien til Niels Henrik Abels vei, der 
den deler seg i to trasé er frem til Jutulveien. Den ene trasé en følger 
Eventyrveien, mens den andre fortsetter til Jutulveien via John 
Colletts allé . Fra Ullevå l skal ruta følge ruta Jutulveien og Stavan-
gergata 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 
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BARNA VIKTIG
Spesialkonsulent Knut Hammervold i Bydel Nordre Aker forteller at 
bydelen lenge har arbeidet for å få blant annet denne sykkelruten 
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Sykkelrute kan medføre færre parkeringsplasser

DRIBLEPARTI.  Målgruppen for bandy-
skolen er fortsatt gutter og jenter fra 6 til 
10 år, dvs. 1.-4. klassetrinn fordelt på fire 
båser. Gjennomsnittlig deltakelse har sett 
over tid vært ca. 55 barn/bandyskoledag. 
På noen lørdager har det vært unge jenter 
nok til en egen jentegruppe med egne jen-
teinstruktører. Denne sesongen har snittet 
så langt ligget på nærmere 80 deltakere. 
Det er videre blitt en tradisjon at en for-
eldregruppe på 12-16 voksne organiserer 
sitt eget ”dribleparti” på isen gjennom 
bandyskole-lørdagene. En fin voksenmo-
dell som det er rom for på bandyskole-isen 
til Finn. Mange av disse voksne har vært 
eller er ledere i klubben og noen blir det 
trolig i løpet av få år. Til slutt nevnes også 
at en bås hver lørdag er satt av til foreldre/
barn, hvor yngre søsken eller andre kan 
kose seg på isen og gjerne gå inn i kiosken 
for en varm toddy sammen med mor og 
far. En kiosk som også drives av frivillige 
med Siri Helle-Valle i spissen!

 
Tor Audun Sørensen
Hovedstyret/bandyskolen 

 

.

Fra da bandyskolen holdt til på Norges idrettshøgskole
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LA SAMTIDEN OPPLYSE DEG!
Skriv til abonnement@samtiden.no innen 20.12 og  
få årsabonnement (fire utgaver) til vår juletilbudspris!
 

il
lu

s
t

r
a

s
jo

n
 c

h
r

is
ti

a
n

 k
je

ls
tr

u
p

GI EN JULE-
 GAVE MED 
MENING 

kr 499/399*

*for studenter

og skoleelever

kr 499/399*

* Studenter & 

   skoleelever



30

Alle beboere i borettslaget 
Oslo Havebyselskap får 

10% rabatt*

* Gjelder ikke vakttillegg

Tette rør Rensing
Rørinspeksjon Trasé-søk

Tankbil

DØGNVAKT
+47 916 25 500

+ mer

aktivror@aktivror.no
www.rørinspeksjon.no

Ta kontakt med oss for en gratis 
og uforpliktende verdivurdering. 

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

FLEST PÅ VISNING GIR BEST PRIS
DNB Eiendom har Norges 
største boligkjøpsregister 

95 83 40 00Ta kontakt med oss for en gratis 
og uforpliktende verdivurdering. 

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

FLEST PÅ VISNING GIR BEST PRIS
DNB Eiendom har Norges 
største boligkjøpsregister 

95 83 40 00

BLINDERN VEL
Jobber for: 

- at nærmiljøets interesser skal bli hørt i utbyggingssaker
- trafikksikkerhet, gode gang- og sykkel-forbindelser
- sammenhengende grønnstruktur, biologisk mangfold
- ivaretakelse av lokal identitet og kulturhistorie
- et trygt bomiljø med levende, sosiale møteplasser

Støtt ditt lokale vel - Bli medlem 
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!
21

Ta kontakt med oss for en gratis 
og uforpliktende verdivurdering. 

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

FLEST PÅ VISNING GIR BEST PRIS
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største boligkjøpsregister 
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- ivaretakelse av lokal identitet og kulturhistorie
- et trygt bomiljø med levende, sosiale møteplasser

Engasjer deg! 
Styret ønsker innspill og samarbeid om små og store saker i nærmiljøet

Bli medlem! Årskontinget for 2017 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: Blindern vel.no og på facebook!
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Går du med planer om å bytte bolig?

Nå er tiden for å forberede salg på nyåret. 

Med kontor sentralt på Ullevål er det enkelt å velge oss.

Vi er din lokalmegler!

God jul

ULLEVÅL: VESTGRENSA 4, 0851 OSLO
ANNE HILLESTAD TLF. 99618365 / AH@SEM-JOHNSEN.NO OG ÅSE JENSEN TLF. 95789931 / AJF@SEM-JOHNSEN.NO


