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FELLESSKAPETS BESTE

Byantikvaren vil bevare Kinobygningens 
særpreg og dens kulturhistoriske funk-
sjon som felleskapsbygning. Bydel Nor-
dre Aker står på samme linje. Vi er glade 
for disse uttalelsene. Samtidig gjenstår 
kanskje den største utfordringen: å få til 
et kultur- og  forsamlingshus som er øko-
nomisk bærekraftig. Bydelen har et stort 
behov for møteplasser, men mangler 
ressursene til å bygge dem. Kommunen 
sentralt bør derfor kjenne sin besøkelses-
tid, og bidra sammen med andre aktører 
til at den ærverdige Kinobygningen kan 
brukes i fellesskapets beste. For et byråd 
bestående av grønne og fellesskapsorien-
terte partier bør vel føle et ansvar her. 

En annen sak som nok vil engasje-
re  mange i nabolaget, er at  pizzeriean 
til Lofthus Samvirkelag på Damplassen 
ønsker å utvide både åpningstiden inne 
og utearealet.  Det er sikkert mange i ha-
gebyen som synes dette er fi nt.  Mange 
av naboene til restauranten er derimot 
ikke begeistret, for å si det mildt. Saken 
kommer opp på generalforsamlingen, og 
vil trolig vekke sterk engasjement.  Det er 
å håpe at mange møter opp, og at det blir 
en konstruktiv diskusjon der man virkelig 
prøver å forstå hverandres synspunkter.   
En konstruktiv debatt der man lytter til 
hverandre kan øke sjansen for at  resul-
tatet oppleves som tilfredsstillende. For 
som sosialantropolog Marianne Lien sier 
i portrettintervjuet i denne utgaven, så 
kan graden av aksept for en beslutning 
være vel så avhengig av prosessen som 
selve resultatet.  
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GLADMELDING! 
Som KIWI PLUSS-KUNDE får du nå 

15% bonus på både frukt og grønnsaker 
og all ferskpakket fisk!

1.300.000
KIWI PLUSS-

kunder!

NÅ nesten

I tillegg får du 1% bonus på alle andre varer du handler i KIWI. 
Registrer deg som KIWI PLUSS-kunde på kiwi.no
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HYTTA TiL gLeDe 
og BesVÆR

P O R T R E T T E T

Vi hagebybeboere kan 
faktisk lære av de som eier 

hytter sammen.

Vi møter professor og sosialantropo-
log Marianne Lien i Hjorteveien 5 der 
hun bor sammen med ektefellen Eivind 
og det som kanskje er hagebyens eldste 
hund , den 14 år gamle golden retrieve-
ren Laika. Vi skal snakke om boka Hytta 
–fi re vegger rundt en drøm (Kagge) som 
hun har begått sammen sin britiske kol-
lega Simone Abram og fotograf  Haakon 
Harris. Vi har beregnet at intervjuet vil ta 
en times tid. Etter drøye to timer, et par 
julekakeskiver med brunost og  halvan-
nen stor kopp med te, er notatblokka full. 

− Nesten alle som har erfaring med 
hytte kjenner til at hytter kan skape en 
viss uenighet i slekt eller familie.  Vi har 
sett på både årsaker til konfl ikter og mu-
lige løsninger, sier hun.

For boka tar ikke for seg selve hyt-
tebygningen, men familiers forhold til 
hytta. Den er basert på et pågående 
forskningsprosjekt ved Sosialantropolo-
gisk Institutt, Universitetet i Oslo med 
tittelen Materialiseringer av slektskap: 
livssykluser på norske hytter. 

DET STORE ARVEFALLET  Bakgrunnen 
for forskningsprosjektet er at mange hyt-
ter ble bygget på 50-, 60-, og 70-tallet og 
disse er nå i ferd med å overdras til neste 
generasjon.  Selv har hun en  80 m2 stor 
hytte på Blefjell som foreldrene hennes 
satt opp i begynnelsen av 60-tallet og som 
hun bruker fl ittig, og en liten andel i en 
gammel hytte ved Krøderen. 

− Siden det er fl ere barn enn hytter 
i de fl este familiene,  kan arveoppgjøret  
være utfordrende. Dette forsterkes gjerne 
av at det har vært en stor verdiøkning på 

enkelte av eiendommene, ikke minst på 
kysten. Noen kan sitte på hytteverdier 
som er større enn deres egen bolig, og da 
kan det være vanskelig for arvinger å kjø-
pe ut de andre, sier hun. 

Mange er blitt slektet inn i hytta fra 
de var små og har et sterkt forhold til 
den. De fanget sin første ørret med beste-
far. Lagde seg sin egen hytte opp i et tre. 
Plukket bær til de bokstavelig talt ble blå 
i ansiktet.  

− For noen kan det være utrolig  sårt 
å ikke kunne videreføre livet på familie-
hytta slik man hadde forestilt seg, sier 
hun.

En av grunnene til konfl ikt er at det 
ikke er gitt hva som skal ligge til grunn 
for arveoppgjøret.  − Mange vil fordele 
ut fra et likhetsprinsipp. Men vi har også 
snakket med hytteeiere som har vært 
skråsikre på at den av barna som de me-
ner er mest skikket til å ta vare på hytta 
skal få den. Andre har fokusert på den 
som har minst fra før eller at den eldste 
bør få den.  Alle alternativer kan opple-
ves som rettferdig. 

SNAKK OM DET  Lien sier at enten du 
er hytteeier eller arving er det viktig å 
ikke ta for gitt at andre mener det samme 
som deg selv. − Hvis du tror at måten du 

tenker på er den opplagt riktige, vil du 
lett kunne bli overrasket og skuff et når 
motsetningene oppstår.

Snakk åpent om saken, er det andre 
rådet hennes. − Da vil forskjellige syn 
kunne gjennomdrøftes og de involverte 
oppleve at de i alle fall er blitt lyttet til.  

Det tredje rådet er å være raus. − De 
som har kommet seg igjennom vanskelige 
arveoppgjør eller sameierskap og stadig 
er venner, kan ofte fortelle ofte om situ-
asjoner da de selv, eller andre, behandlet 
motparten med det som for utenforståen-
de framstår som raushet,  sier hun. 

Hun poengterer at hvis prosessen 
rundt arveoppgjøret oppleves som rett-
ferdig, er det mye lettere å akseptere re-
sultatet. Hun peker også på at det fi nnes 
mange gode måter å løse et arveoppgjør 
på, og snur opp ned på  åpningssetnin-
gen i Tolstojs roman Anna Karenina om 
at alle lykkelige familier ligner hverandre, 
mens hver ulykkelig familie er ulykkelig 
på sin egen måte: − Mange hyttekonfl ik-
ter ligner hverandre faktisk, ved at de er 
fastlåst i en del ganske forutsigbare dilem-
maer og motsetninger.  Man inntar ulike 
posisjoner, men plottene har mye til felles 

Noen av rådene Marianne Lien gir for å unngå familiekonfl ikter i  hyttespørsmål kan 
ha overføringsverdi til et borettslag som for eksempel hagebyen. Eller et ekteskap. 

Tekst: Olav Rokseth  Foto: Pål Rødahl

Marianne Lien trives med tette nabofor-
hold, og sier at det ville vært interessant 

å forske på sosiale relasjoner i hagebyen, 
men at det må noen utenifra gjøre. Selv 

skal hun jobbe videre med hytteforsknin-
gen ett års tid. Når hun ikke forsker er 

hun gjerne på hytta eller om sommeren i 
hagen sin. Du kan også fi nne henne i en 
yogapositur eller ridende på islandshest 

i terreng. 
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DIAMANTRING 
FUNNET
Kathinka Wiig la den 
31. januar en melding 
på facebooksiden Ul-
levål hagebyat en di-
amantring var funnet i 
skolegården på Ullevål 
skole. Har du mistet en 
slik ring, kan du ringe 
tlf. 91181896 

SHOWROM I 
BICKS-LOKALE
Etter det Hagebybladet 
erfarer, skal et elektro-
nikkfi rma etablere et 
showrom i lokalene der 
kafé Bicks holdt til. 

FOTBALLBANE 
BEVARES
Protestene mot byggin-
gen av studentboliger 
på fotballbanen ved 
Domus Athletica har 
stoppet prosjektet som 
ikke minst ville ha blitt 
meget ødeleggende 
for de nærliggende ko-
lonihavene. Nå blir det 
heller ikke et trafi kk-
press med fremmed-
parkering i nærområ-
dene.

LADESTASJONER 
I VESTGRENSA
I Vestgrensa bygges det 
i skrivende stund lade-
stasjoner for el-biler 
som det er behov for.

BARE TRIST
Like før nyttår fi kk vi 
tilsendt dette bildet fra 
Peter Mohn i Ullevålsal-
léen 32 med følgende 
lakoniske kommentar: 
”Juletreet i Ullevålsalle-
en, ferdigpyntet.”

P O R T R E T T E T

på tvers av hyttene.   Når det gjelder de 
‘lykkelige familiene’, de som får til gode 
arveoppgjør, eller velfungerende hytte-
sameier, så ser vi en ganske stor varia-
sjon. Folk velger mange forskjellige slags 
løsninger, og vi kan si at de er  lykkelige 
hyttefolk på forskjellige måter. 

FELLESSKAP  I boka beskrives fl ere vel-
fungerende sameier, og Lien har sans for 
dette, til tross for at advokater ofte adva-
rer mot å eie hytter sammen.

− Der det er to eller tre arvinger som 
ikke har lyst til å ha så mye med hver-
andre å gjøre, kan det være en idé å bytte 
på å bruke hytta ett år av gangen. Det 
skaper forutsigbarhet, man deler utgifter, 
og man unngår problemer med ulik stan-
dard i forhold til vasking for eksempel. I 
tillegg kan man få god samvittighet når 
man ikke bruker hytta, sier hun. 

Et annet eksempel som beskrives i 
boka, er å overføre hytta til kommende 
generasjoner med en en klausul om at 
det ikke er lov å selge. Dette er ganske 
uvanlig, men kan også fungere. − Da har 
man for alltid ‘lagt død’ den potensielle 
markedsverdien i hytta, og kan konsen-
trere seg om bruksverdien og aff eksjons-
verdien. 

Hvis det er mange eiere i et sameie, 
anbefaler hun å regulere bruken gjen-
nom å bruke vanlige prinsipper for orga-
nisasjoner ellers, som årsmøter, et styre 
og vedtekter.  Slik er det gjort i en kjem-
pestor hytte som hun har 1/27 andel av, 
slektshytta Solli

som tippoldefaren bygde i 1900 i 
nærheten av Krøderen. (Janicke Bjercke 
i Tyrishansveien er tremenning til Mari-
anne Lien og hun eier også en andel av 
den).   − Sameiet fungerer utmerket, selv 
om vi kan være rykende uenige om ting, 
Nøkkelen er at vi har verktøy for å ta be-
s lutn inger som fungerer, sier hun.  

Hun sammenligner med et borettslag 
som Ullevål haveby.  − Du kan ikke be-
stemme alt, men du kan påvirke. Alle kan 
ikke få det som de vil, men når nesten alle 
er litt misfornøyd med noe, så er resulta-
tet over tid ofte ganske greit.

En annen fordel med sameie som 
hun trekker fram, er at hytta gjerne blir 
brukt mer når det er fl ere eiere. I tillegg 
vil sameie kunne motvirke tendensen til 
at hytter i de beste områdene overføres 
til de som til enhver tid har mest penger.

FOR POPULÆRT
Marianne Lien er fra Asker, og fl yttet 
til Eventyrveien 19 som 24-åring. Da 
var det mange gamle damer og bare to 
barnefamilier i en bakgård med tolv lei-
ligheter. Etter tolv år bar det videre til 
Hjorteveien. 

− Jeg er imponert over hvor stor 
bruksverdi planleggerne har fått inn for 
så mange på et så lite område, sier hun. 
Hun omtaler frukttrærne i hagebyen som 
vidunderlige. – Det er enormt med plom-
mer på det gamle plommetreet vårt.  I 
tillegg har vi epletre og busker med brin-
gebær, rips, solbær og stikkelsbær.

Samtidig synes hun at området har 
forandret seg mye. 

− Jeg var med i starten på genera-
sjonsskiftet. Prisene steg, litt spesielt in-
teresserte kom til, som journalister, ar-
kitekter, akademikere, og etter hvert fi kk 
området en høy snobbeverdi i media. Det 
kan være en ulempe for et nabolag å bli 
veldig populært. Da kan det tiltrekke seg 
folk som kommer på grunn av dette, og 
som ikke fordi de er interessert i bokvali-
tetene som sådan. Det er viktig at de som 
kommer hit er kollektivt innstilt og inn-
forstått med restriksjonene som fi nnes i et 
borettslag, sier hun, og legger til:. 

− Hvis veldig mange nyinnfl yttere 
bruker advokater for enhver uenighet, og 
reiser sak mot borettslaget, blir det fort 
lite trivelig og veldig dyrt for alle oss an-
dre, sier hun. 

Vi tar hver vår slurk av teen, og hun 
setter koppen fra seg og nikker ettertenk-
somt.

– Vi hagebybeboere kan faktisk lære 
av de som eier hytter sammen.

Hytta –fi re vegger rundt en drøm (Kagge) 
ligger fersk ute i bokhandlerne når Hage-
bybladet gikk i trykken. Den er resultat av et 
samarbeide med Norsk Folkemuseum der 
fotografi ene til Haakon Harris blir utstilt fra 4. 
april. Boka består både av etnografi sk materi-
ale fra samtaler med hytteeiere, litt statistikk og 
mer personlige betraktninger. 

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

Natt til søndag 27. januar fi kk fl ere 
biler i Stiftamtmann Kaas vei spei-
let knust og tre biler i Tiurveien ble 
utsatt for hærverk, går det fram av 
Facebook-siden Ullevål hageby.

Av Olav Rokseth

Allerede i desember i fjor skrev Trond Smedsrud i 
John Colletts allé en epost til Havebyselskapet om 
hærverk. ”Jeg har bodd i Hagebyen siden 1984, og 
det har vært et hyggelig og fredelig sted å bo. Helt 
opp til de siste årene. Det blir mer og mer skade-
verk. I uken som har gått har noen skrudd en skrue 
inn i dekket på min bil. Med de kostnader og irrita-
sjoner det medfølger. Naboer her har opplevd det 
samme med sine biler. For ca. 14 dager siden var 
det en ungdomsgjeng som terroriserte om kvelden 
med å ringe gjentatte ganger på dørene her i nabo-
laget. En nabo ringte politiet som patruljerte litt i 
området, og det ble stille etter det,” skriver han, og 
legger til at han håper at det ikke er hagebyens egen 
ungdom som oppfører seg sånn.

Selv fi kk vi den ene siden av bilen vår i Stiftamt-
mann Kaas vei ripet opp i vinter, uten at vi kan 
angi nøyaktig dato. 

HÆRVERK I HAGEBYEN

Det har vært umotivert hærverk på fl ere biler i 
hagebyen i vinter. Foto: Privat

Sett under ett har årets bandyse-
song vært bra, selv om vi ikke har 
klart å vinne en NM tittel. Damela-
get Ready/Ullevål -med tre av våre 
jenter – kom til fi nalen men tapte 
for Høvik. Old-boys kom også til 
fi nalen og tapte 4 -6 mot Stabæk.

Det som gjenstår av sesongen er Universiaden i 
Krasnojarsk, der Ullevål har med 4 spillere – Jo-
nas Tjomsland, Lasse Torkildsen, Erik A. Søren-
sen og Brage Stranden Lae. I tillegg er Trond A. 
Sørensen og Håkan Walldin med i støtteappara-
tet rundt ungdomslandslaget. 

 I U-17 VM i Arkangelsk deltar Ullevåls Wil-
helm Johnsen Lundstrøm på landslaget, mens Aksel 
Lae og Anders Sørensen er hjemmeværende reser-
ver.  VM for jenter 17 år spilles i Warkaus/Finland 
med vår Pia Sundby Indrevoll på landslaget.

Jr-laget kom til bronsefi nalen som ga bor-

tetap mot Mjøndalen. Guttelaget ble slått ut i 
kvartfi nalen etter to tap mot Drammen, mens 
Småguttelaget tapte bronsefi nalen  mot Solberg.

Årsmøtet for bandyavdelingen blir onsdag 
27. mars kl 18.00 på Klubbhuset, og programmet 
for møtet ligger på websiden www.uil.no 

I turn har alle partiene hatt god oppslutning – 
ikke minst foreldre/barnepartiet som har vist seg 
å være meget populært. Det er gledelig at våre nye 
instruktører også har vært meget fl inke. Årsmøtet 
i turn avholdes på klubbhuset tirsdag 19. mars kl  
18.00

Endelig skal hovedklubbens årsmøte fi nne 
sted på Klubbhuset torsdag 28.mars kl 19.00.

Vi er klare for utleie av klubbhuset i som-
mersesongen og interesserte kan henvende seg til 
Bjørn Jensen på mail – bjorn.jensen10@getmail.
no – eller pr tlf  99 21 15 18. Vi kan ta i mot inn-
til 50 gjester, og har et godt utstyrt kjøkken med 
nødvendige servise inkl bestikk og glass. 

Bjørn Jensen

GOD BANDYSESONG
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DIAMANTRING 
FUNNET
Kathinka Wiig la den 
31. januar en melding 
på facebooksiden Ul-
levål hagebyat en di-
amantring var funnet i 
skolegården på Ullevål 
skole. Har du mistet en 
slik ring, kan du ringe 
tlf. 91181896 

SHOWROM I 
BICKS-LOKALE
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nikkfi rma etablere et 
showrom i lokalene der 
kafé Bicks holdt til. 

FOTBALLBANE 
BEVARES
Protestene mot byggin-
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Domus Athletica har 
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meget ødeleggende 
for de nærliggende ko-
lonihavene. Nå blir det 
heller ikke et trafi kk-
press med fremmed-
parkering i nærområ-
dene.

LADESTASJONER 
I VESTGRENSA
I Vestgrensa bygges det 
i skrivende stund lade-
stasjoner for el-biler 
som det er behov for.

BARE TRIST
Like før nyttår fi kk vi 
tilsendt dette bildet fra 
Peter Mohn i Ullevålsal-
léen 32 med følgende 
lakoniske kommentar: 
”Juletreet i Ullevålsalle-
en, ferdigpyntet.”

P O R T R E T T E T
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å være meget populært. Det er gledelig at våre nye 
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GOD BANDYSESONG
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NY TENNISLEDER
Siri Spro Larsen i Bredo 
Stabells vei 13 tar over 
som styreleder í Ullevål 
tennisklubb etter Rolf 
Quande. Hun har vært 
medlem i klubben de 
siste fi re årene. 

КОРРЕКЦИЯ
Vi skrev feilaktig i for-
rige utgave av Hage-
bybladet at Ellen Holm 
Stenersen vurderte å 
sette i gang et russisk 
kurs ved Ullevål Hage-
by Seniorsenter.  Det 
riktige er at hun ønsket 
å delta, noe hun er i full 
gang med. (notistitte-
len betyr korreksjon på 
russisk).

OLAV MELGÅRD 
80 ÅR
Olav Melgård i Jutul-
veien 13 fyller 80 år 14. 
april

FLOTT TRE FELT
Bymiljøetaten felte 
den fl otte spisslønnen 
i Trollsvingen i slutten 
av januar.  Grunnen var 
at et stort hull i treet på 
siden inn mot gjerdet 
utgjorde en risiko for 
brekkasje. 
Det kommer ikke til å 
bli plantet noe nytt tre. 
Foto: Olav Rokseth

Et kunstfotogalleri fl ytter inn i loka-
lene der tidligere Damplass Frisør 
holdt til i Damplassen 21.
Av Olav Rokseth

Det er Oslo-gutten Rasmus Vasli (33) som  skal drive 
galleriet. Han har siden 2013 drevet galleriet  Vasli 
Souza i Malmø (se www.vasliouza.com), de to første 
årene sammen med en kamerat. Nå vender han og 

familien hjem til Oslo, men det er ennå ikke klart 
når det skjer. Galleriet på Damplassen vil uansett 
ikke åpnes før sommeren.

Jeg gleder meg veldig til å starte opp. Lokalene 
er litt mindre enn de jeg har i Malmø, men det skal 
uansett se og føles ut som et ordentlig galleri, sier 
han til Hagebybladet. 

På spørsmål om han kunne tenke seg å fl ytte til 
Hagebyen, sier han at fl yttested fortsatt står åpent, 
men at Kjelsås der han vokste opp er et alternativ. 

KUNSTFOTO PÅ DAMPLASSEN

Installasjonsbilde fra utstillingen The Artist Is Online av Silin Liu (Kina), Fotogalleri Vasli Souza, Malmö, 2018

 Byggingen av gang- og sykkelbroen 
over Ring 3 har medført store proble-
mer for syklister/fotgjengere og biltra-
fi kken gjennom hele vinteren, og Ullevål 
Amfi  har mistet mange p-plasser. 

Av Bjørn Jensen
Hele området fremstår som en uryddig bygge-
plass, men Statens Vegvesen har kontroll og 
regner med å åpne broen 1. mai i henhold til 
byggekontrakten. Opprydding og gjenstående 
arbeider på bakkeplan kan muligens avsluttes 
før fellesferien i juli - senest 1. september. Rund-

kjøringen ved T-banestasjonen har i lang tid vært 
problematisk for bilistene siden kjørebanene mot 
Ring 3 har blitt fl yttet fl ere ganger, og forholde-
ne ble ikke bedret da Ruter satt i gang utgraving 
av tomten mellom stasjonen og Idrettsforbun-
dets bygg. Her vil det komme en likeretter som 
skal omdanne 11.000 volts vekselstrøm til 750v 
likestrøm for å dekke strekningen Majorstuen/
Storo. Det bygges samtidig en ny tilkomst til 
T-banen, samt et torg med storkiosk og leskur 
med sykkelstativer, som skal stå ferdig innen 1. 
oktober. Det gamle likeretteranlegget ved Vest-
grensa stasjon vil bli tatt ned

TRAFIKKPROBLEMER VED ULLEVAAL STADION

NYE LEKEAPPA-
RATER PÅ EVEN-
TYRPLASSEN
En foreldregruppe 
ved Eventyrplassen 
har fått innvilget støtte 
på 300.000 kroner fra 
Sparebankstiftelsen for 
å sette opp nye leke-
apparater ved plassen. 
Planen er å skifte ut 
husken og sette opp et 
klatrestativ. Oppdraget 
skal nå ut på anbud, og 
byggestart blir trolig i 
mai. Målet er å få appa-
ratene ferdige i løpet 
av sommeren.  Foreld-
regruppen består av 
Hans Martin Momyr,  
Birgitte R. Vartdal og 
Vidar Helgesen.

NESTLEDER 
PÅ VALG
Nestleder i styret, 
Christian Schøyen, er 
på valg på generalfor-
samlingen 25. april. Det 
same er begge varare-
presentantene Frode 
Onarheim og Christian 
Askenberg

ØNSKER INNSPILL 
OM DYREHOLD
Tvisten om hønehold 
kommer allikevel ikke 
opp på generalforsam-
lingen, slik vi skrev at 
den gjorde i forrige 
utgave . Styret i Have-
byselskapet arbeider 
med nye ordensregler 
om dyrehold, og ønsker 
innspill fra andelseiere.
Vi tilla også sist Vegard 
Torsnes en uttalelse om 
hønene til Lise Brustad 
(bildet) i Hjorteveien 11 
som ikke var hans, noe 
vi beklager. 

 Det var med sjokk og sorg vi i slut-
ten av januar ble møtt av en stengt 
dør og en plakat der det stod at 
Bicks var stengt for godt. 

Kafeen har siden det åpnet august 2015 i Vestgren-
sa 4 vært et yndet tilholdssted for så mange. Noen 
kom for den gode kaff en som innehaver Torill Sy-
verstad stod for. Noen kom for en av lekkerbiske-
nene hun og den alltid hyggelige betjeningen ser-
verte. Noen kom for å sitte en eller fl ere timer over 
datamaskinen. Noen kom for å  prate med venner 
eller bekjente.  Noen kom for et arbeidsmøte eller 
en festmiddag. Noen kom til de mange sagnomsus-
te bokbadene Bok på Bicks. Noen kom for et godt 
glass drikke. Noen kom rett og slett fordi kafeen og 
Torill selv var bare så innmari trivelig. 

Da nye eiere overtok gården med uvisshet om 
hva som var planene deres, samtidig som Café Abel 
ble gjenåpnet, ble framtiden etterhvert såpass usik-
ker for Torill at hun måtte legge inn årene.

Vi forstår og er samtidig innmari lei oss. Vi sav-
ner Bicks, vi savner Torill.  Vi går forbi og ser at det 
bygges om inni i lokalet. Etter det Hagebybladet 
erfarer skal et elektronikkfi rma bruke lokalene til et 
showrom. Vi forsøker å la de mange gode minnene 
overvinne tristheten.

Vi ringer Torill noen dager etter at kafeen 
stengte. Dyktig som hun er, var hun allerede i gang 
på sin gamle arbeidsplass Kaff ebrenneriet, nå i ad-
ministrasjonen. Hun ba meg om å formidle en takk 
til alle i nærmiljøet som har støttet henne.  Jeg, på 
vegne av Hagebybladet og meg selv, vil si takk for 
den fi ne tiden hun ga oss.

Olav Rokseth

SLUTT FOR BICKS

Det er slik vi husker Torill, blid og energisk. Bildet er fra et portrettintervju med henne i Hagebybladet 1-18. 
Foto: Pål Rødahl.
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KUNSTFOTO PÅ DAMPLASSEN

Installasjonsbilde fra utstillingen The Artist Is Online av Silin Liu (Kina), Fotogalleri Vasli Souza, Malmö, 2018
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TRAFIKKPROBLEMER VED ULLEVAAL STADION
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SLUTT FOR BICKS

Det er slik vi husker Torill, blid og energisk. Bildet er fra et portrettintervju med henne i Hagebybladet 1-18. 
Foto: Pål Rødahl.
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A K T U E L TA K T U E L T

Etter mer enn 25 år som sty-
releder i Ullevål tennisklubb, 
gir Rolf Quande seg. Nå blir 
det faktisk mer tennis på ham.

Av Olav Rokseth 

For ti år siden gikk han litt lei av å spille 
selv. I tillegg slet han med smerter i rygg 
og skulder. Dermed ble det golf  i stedet. 

– Nå som jeg har gått av i jobben ved 
Riksrevisjonen og også slutter som styre-
leder i klubben, har jeg tekt å ta opp ten-
nisen igjen, sier han.

Det var en tilfeldighet at han begynte 
med tennis. Han og tvillingbroren Finn, 
som også har nedlagt et stort arbeide for 
klubben, vokste opp i Damplassen 20. De 
likte å sparke ball mot porten til Haveby-
selskapet. Dette bråkte såpass at en nabo 

ga dem et par racketer og spurte om de 
ikke heller ville spille på tennisbanen rett 
ved. 

Det var allikevel bandyen som i man-
ge år ble hovedidretten hans, og i fl ere år 
spilte han i eliteserien for Tåsen Idretts-
lag. 

Rolf  Quande bort fortsatt i barn-
domshjemmet, der han i vintersesongen 
kan både se og høre plasthallen. 

– Det er både positivt og småirrite-
rende. Jeg hører med en gang på brum-
mingen fra oljebrenneren om den ikke 
funker som den skal, sier han. 

Av tennismeritter kan nevnes at han 
har vært klubbmester en del ganger, og 
en gang ble han Oslo-mester i C-klas-
sen, men noe av det han husker best var 
som tilskuer: Wimbledon-fi nalen mellom 
Bjørn Borg og Jimmy Connors i 1977.

Rolf Quande har i tillegg til styrearbeidet, 
jobbet med banen og annet arbeide 
når klubben trengte det. Det har gitt 
resultater. Det er en veldrevet klubb som 
Siri Spro Larssen nå overtar, med over 
300 medlemmer. Faktisk såpass mange at 
klubben må si nei til nye medlemmer som 
bor utenfor hagebyen.  Foto: Olav Rokseth

MER TENNIS PÅ ROLF QUANDE

Seniorsenterets fi reårige driftsavtale 
med Bydel Nordre Aker er sagt opp 
fra nyttår etter pålegg fra kommu-
neadvokaten. 

Av Bjørn Jensen

Det forventes en avklaring i løpet av våren om nød-
vendigheten av å legge driftsavtalene for alle seni-
orsentrene i Oslo ut på anbud. Det er tre mulige 
løsninger: Fortsette som før, anbudskonkurranse, 
eller kommunal drift . Det siste alternativet vil bety 
vesentlig dyrere drift da det frivillige bidraget ute-
blir.

OVERSKUDD  Det endelige driftsresultatet for 
driften i 2018 er ikke helt klart, men alt tyder på 
et hyggelig overskudd som skyldes god oppslutning 
om senterets mange aktivitetstilbud, og gode fore-
drag med stort innslag av lokale foredragsholdere. 
Det var 440 registrerte brukere i fjor hvorav to tre-
deler kvinner, og et stort antall frivillige. På frivillig-
hetsfesten 31.1 deltok 25 personer som nøt en fl ott 
treretters middag med tilbehør, underholdning og 
sang. Etter avstemming ble Marit utpekt som årets 
frivillige, sammen med Inger og Ørnulf.

I brukerrådet ble Odd Eriksen avløst av Liv 
Andersen fra Helselaget, mens Bjørn Jensen ble 
gjenvalgt som brukerrepresentant for to år. Sis-
sel Nilsen-Nygaard, Kirsti Skjerven og Joyce Ann 
Tombre har ett år igjen av funksjonstiden.

SENIO RSENTERETS SKJEBNE 
FORTSATT UAVKLART

Stor stemning under 50-årsmarkeringen av senteret i september i fjor høst. Foto: Olav Rokseth

HAGEBYKORET 
ØNSKER MENN
Hagebykoret er et 
blandet kor som sta-
dig vokser. Det teller 
nå rundt 20 medlem-
mer, og ønsker seg 
fl ere. Menn er spesielt 
velkommen. Ring gjer-
ne leder Rikke Hauge 
på telefon 95883820 
for en prat. Koret øver 
hver onsdag 18.30-
20.30 i Pastor Fangens 
vei. Det har fl ere opp-
tredener i året, ved 
fl ere anledninger har 
dette vært på Dam-
plassen

7 MILLIARDER 
FOR LIFE SCIEN-
CE
I Gaustadbekkdalen 
ble grunnstenen til 
det nye Life Science 
bygget lagt ned 8. fe-
bruar av statsminister 
Erna Solberg. Bygget 
blir på hele 66.700 
m2 og når det står fer-
dig i 2024 vil det huse 
1.600 studenter og 
1.000 ansatte. Totalpri-
sen blir nesten 7 milli-
arder kroner inkludert 
1.2 milliarder til tek-
nisk utstyr og inventar. 
Det vil bli et standard 
klima- og miljøbygg 
med solceller på taket 
som vil gi 50 prosent 
utslippsreduksjon.

De gigantiske planene for utbygging av 
Rikshospitalet er basert på avvikling av 
Ullevål sykehus og salg av Ullevål tom-
ten til boligformål. Stadig fl ere synes nå 
innse at det ikke er nok plass på Gaustad, 
og derfor må alternativet med nytt syke-
hus på Ullevål utredes – ikke bare belyses 

som Helse Sør-Øst legger opp til. Hele 
saksbehandlingen fremstår som un-
derlig og det bør derfor rettes fullt 
fl omlys mot hele beslutningsproses-
sen som virker som drevet av presti-
sjehensyn! Som vanlige skattebetalere 
bør alle reagere mot byggeplanene på 

Gaustad som vil koste samfunnet mellom 
20 og 30 milliarder kroner mer enn en 

fornuftig utbygging av Ullevål og Aker 
sykehus, som også har reservekapasitet 
til senere utvidelser.

 Bjørn Jensen
Tyrihansveien 23

SKATTEBETALERE BØR REAGERE

Hele tre klimarelaterte forslag 
kommer opp på generalfor-
samlingen i Havebyselskapet 
25. april.
Av Olav Rokseth

Even Nord Rydningen i John Colletts allé 
48 har vært med på å utforme alle forsla-
gene. − − Vi befi nner oss i en eksepsjonell 
situasjon.  Når er det alvor. Alle aktører, 
enkeltpersoner, næringsliv, politikere, by-
deler og andre, må bidra for å unngåka-
tastrofale klimaendringer, sier han.  Han 
viser til at Ullevål hageby kan spille en på-
virkerrolle fordi området blir mye omtalt 
i  mediene.

GJENBRUK  Et av forslagene går ut på at 
generalforsamlingen skal gi styret mandat 
til å nedsette et utvalg, som har i oppgave 
å styrke sirkulærøkonomien i borettslaget. 
”Utvalget bør særlig se på muligheter for 
å øke bildelingen i hagebyen. Utvalget bør 
også fokusere på opprettelse av en gjenb-
ruksstasjon/gratisbod/bytte-bod, der ting 
kan sirkulere mellom beboere, mm.” he-
ter det i forslaget.

Daglig leder Tor Langø i Haveby-
selskapet sier at Enøk, avfallsreduksjon, 

kildesortering og gjenbruk er en del av 
selskapets løpende virksomhet. Styret vil 
løpende bidra til å fremme sirkulærøkono-
mi og bærekraftig bomiljø, og er velvillig 
til å støtte lokale initiativ, men av kapasi-
tetshensyn ønsker det ikke et eget utvalg 
for sirkulærøkonomi. 

BILDELING   Et annet forslag går ut på.at 
generalforsamlingen anmoder styret om å 
etablere en prosjektgruppe som skal arbei-
de for å fi nne gode grep som kan gjøre det 
mer attraktivt for den enkelte husstand å 
gi opp bil nummer to, eller til og med bil 
nummer én. Forslagsstillere er Even Nord 
Rydningen, Kai R. M. Fischer, Carl Fred-
rik Tidemann, Thomas Berman og Jonas 
Kure Buer.

Styret innstilling er at det allerede  
etablerte trafi kkutvalget kan se på dette i 
samarbeid med forslagsstillerne. 

KLIMABRØL  Even Nord Rydningen 
og Ingrid Schibsted Jacobsen står bak 
det tredje klimarelaterte forslaget, som 
går ut på at Havebyselskapet skal støtte 
Klimabrølet, en markering av alvoret i 
klimaendringene. Denne går av stabe-
len i området mellom Rådhuset, Slottet 
og Stortinget 30. august. Styret er ifølge 

Langø positive til miljøtiltak, men  anser 
at deltakelse i Klimabrølet ligger uten-
for selskapets virksomhet. Styret anser at 
andelseierne og deres familiemedlemmer 
heller kan eller bør støtte og engasjere seg 
direkte i organisasjoner og bevegelser som 
samsvarer med deres egne synspunkter i 
klimasaken og andre politiske saker.

Even Nord Rydningen i John Colletts allé 
48 vil at Havebyselskapet skal engasjere 
seg mer i klimautfordringene. 

KLIMA PÅ GENERALFORSAMLINGEN
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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 
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VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE
I BLINDERN VEL

Tirsdag 2. april, kl. 19:30 – 21:00
i Menighetshuset v/Vestre Aker kirke

Vi oppfordrer alle til å betale årskontingenten på kr 200,- før møtet, enten:
Vipps:  11141 (Blindern Vel)

eller
Konto: 1609.40.50425

Blindern Vel
v/ Svein Ivar Mossige (kasserer)

Hasselhaugveien 35
0851 Oslo

Hvis du ikke mottatt årsmeldingen fra Blindern Vel på e-post, 
er det � nt om du også sender en e-post til blindernvel@gmail.com

Ullevål hageby velforening  
gjenoppstår etter lang tids 
dvale. Torsdag 4. april er det 
stiftelsesmøte. 

Tekst og foto: Olav Rokseth

Vi møter medlem av interimstyret, Petter 
Spence, til intervju på Café Abel. Han nev-
ner fl ere saker som vellet vil kunne være en-
gasjert i, som lekeplasser, nabolagsdugna-
der, fellesboder og hagehjelp. Vellet vil også 
spille en naturlig rolle i julegrantenningen 
på Damplassen, 17.mai arrangementet og 
etter hvert også andre merkedager. I tillegg 
vil vellet være en naturlig høringsinstans for 
saker som angår området, enten det gjelder 
initiativ fra Havebyselskapet, kommunen 
eller det private næringsliv.

− Etableringen av et forsamlingshus i 
Kinobygningen er en helt konkret sak som 
vi vil jobbe aktivt med, sier Spence.

FOR ALLE BEBOERE  Vellet vil være for 
alle beboerne i hagebyen. Det vil ikke ta 
medlemskontingent, men har søkt Have-
byselskapet om inntil 30.000 kroner i opp-
startsstøtte. 

Foruten Petter Spence, består interim-
styret av Liv Annerløv, John Colletts allé 
29, Kristin Schøyen Grude, Sognsveien 
36, Geir Knudsen, Eventyrvegen 18, Rune 
Thorsberg, John Colletts allé 61 og Gunnar 
Vatnar, Ullevålsalleen 34.

I tillegg er det en del personer som har 
sagt seg interessert i å gjøre en

innsats som ressurspersoner etter be-
hov og anledning. 

− Andre som kan tenke seg å gjøre en 
innsats for nærmiljøet er hjertelig velkom-
ne, sier Spence, som oppfordrer alle inter-
esserte til å ta kontakt.

Selv har han bodd i hagebyen siden 
2014. De første årene pendlet han til job-
ben som  prosjektleder i informasjonstek-
nologi i Stavanger, men siden i høst har han 

bodd her fast. Han er forteller at han er 
interessert i teater og musikk, og er veldig 
glad i friluftsliv. Altså ikke helt ulik mange 
andre beboere i hagebyen.

SAMARBEIDE  Ullevål Haveby Vel, som 
ble stiftet 19. mars 1920, har en rik historie. 
Vellet var de første årene en sentral aktør 
for en rekke større prosjekter i området, 
som telefonlinjer til hagebyen, sykeplei-
etjeneste, bedre trikkeforbindelse og Ulle-
vål skole. Det ble oppløst i 2006. Noen år 
senere ble det reetablert for en kortvarig 
periode.

Daglig leder Tor Langø i Havebysel-
skapet sier at det er kjempefl ott at vellet nå 
etableres igjen. − Vellet kan spille en viktig 
rolle i området, og jeg ser fram til å samar-
beide med det, sier han. 

To andre vel det vil være naturlig for 
Ullevål hageby vel å samarbeide med,  er 
Blindern Vel og Akersborg Vel.

Disse hagebybeboerne, i tillegg til Gunnar Vatnar og Rune Thorsberg, står klare til å gjøre en innsats for nærmiljøet vårt. F.v. Kristin 
Schøyen Grude, Petter Spence, Geir Knudsen og Liv Annerløv. 

HagebyVel gJenoppstår
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Lokale krefter vil nå intensive-
re arbeidet med å få etablert 
et kultur- eller forsamlingshus 
i Kinobygningen på John Col-
letts plass. 

Tekst og foto: Olav Rokseth

Både bydelen og Byantikvaren støtter øn-
sket om at Kinobygningen i Vestgrensa 
2 skal bevares som en fellesskapsbygning. 
Eierne av bygningen, Vestgrensa Eiendom 
AS, søkte på sin side om å få bygge 32 stu-
dentboliger. Det var blant annet tenkt å 
dele kinosalen i to etasjer, slik at det kan bli 
16 leiligheter i hver etasje.

FRARÅDER STERKT  Byantikvarens vur-
dering kom først 15. februar, og her skriver 
Byantikvaren at «Ullevål kino er et godt 
eksempel på en nyklassisistisk kino- og for-
retningsgård og er viktig for opplevelsen av 
byrommet ved John Colletts plass.»
Videre konkluderer antikvaren slik:
«Bygningen har kulturhistorisk og geo-
grafisk tilhørighet til Ullevål hageby, som 
er tilkjent nasjonal kulturminneverdi i 
Kommuneplan 2015. Etter Byantikvarens 
vurdering bør en eventuell oppgradering 
av Ullevål kino ha som formål å styrke 
kino- og forretningsbyggets særpreg og 
dens kulturhistoriske funksjon som felles-
kapsbygning.

Bruksendring av 2. og 3. etasje til en-
sidige studenthybler forutsetter vesentlige 
bygningsmessige endringer, med et stort 
antall nye vindus- og døråpninger som 
tilsammen vil gjøre bygningen mindre 
lesbar som tidligere kinoteater og som vil 
vesentlig svekke både bygningens arkitek-
toniske verdi og bygningens kulturhisto-
riske verdi som fellesskapsbygning. Byan-
tikvaren fraråder derfor sterkt de foreslåtte 
fasadeendringene i andre og tredje etasje. 
Byantikvaren er positiv til at forretnings-
fasadene i bygningens førsteetasje tilbake-
føres, og har ingen merknader til de fore-

slåtte, mindre fasadeendringene i denne 
etasjen.» 

BEHOV FOR MØTEPLASSER  7. februar, 
før Byantikvarens uttalelse forelå, hadde 
bydelsutvalget (BU) i Nordre Aker forslaget 
i Vestgrensa 2 til uttalelse. Saken kom opp 
etter at Foreningen Colletts kulturhus uken 
før holdt møte med tittelen «Nei til boliger 
og ja til kultur i den gamle kinosalen». I 
BU var det bred enighet om viktigheten av 
å beholde et fellesskapshus på Ullevål, og 
en omforent vedtakstekst, etter forslag fra 
Arbeiderpartiet, ble vedtatt. Den lyder:

«Vestgrensa 2 har lenge fungert som 
et lokalt forsamlingshus med ulike aktivi-
teter i et område som i dag har få, felles, 
større møteplasser. Bydelsutvalget ber 
PBE legge stor vekt på lokalmiljøets øn-
sker og behov for forsamlingslokale til kul-
turaktiviteter, og ber derfor tiltakshaver og 
PBE se på alternativ bruk av bygget som 
også gir rom for kulturaktiviteter for nær-
miljøet. Bydelsutvalget imøteser Byanti-
kvarens uttalelse. Bydelsutvalget ber om 
at byggets historiske funksjoner ivaretas i 
størst mulig grad.»

PUBLIKUMSRETTET FUNKSJON  In-
geborg Briseid Kraft, leder i Nordre 
Aker Venstre og nestleder i bydelsutval-
get, skriver i et innlegg i Nordre Aker 
Budstikke at bydelen er godt i gang med 
en oppgradering av plassen foran bygget 
og har sett på det å styrke stedet som en 
møteplass som et viktig supplement til 
Kinobygningen som forsamlingslokale. 
”Jeg tror ikke noen som sitter i 
bydelsutvalget er særlig interessert i å 
ruste opp forgården til private leiligheter, 
og derfor må vi nå jobbe sammen for 
at det ærverdige bygget opprettholdes 
som forsamlingslokale til glede for 
innbyggerne på Ullevål.” 

I innlegget betviler hun at leiligheter i 
bygget vil bli brukt av studenter. ”Innerst 
inne vet nok de fleste at ingen studenter 
har råd til å bo i en leilighet midt på John 

Colletts plass,” skriver hun.
Hun skriver at bygningen har en ek-

sponert plassering ved John Colletts plass, 
som understreker bygningens publikums-
rettede funksjon og bidrar til at den opple-
ves som viktig for områdets stedsidentitet.

”Tydeligere kan det ikke sies; det 
gamle kinobygget bør i høyeste grad be-
vares og brukes av lokalbefolkningen.”

HÅPER PÅ DIALOG  Geir Knudsen 
i Foreningen Colletts kulturhus håper 
tilbakemeldingene vil skape dialog for en 
utvikling av bygget som kommer lokal-
miljøet til gode.

− Vi håper på samarbeid mellom ei-
ere, bydel og nabolagsrepresentanter om 
å utarbeide en ny mulighetsstudie for kul-
turaktiviteter i bygget. Og vi håper Oslo 
kommune kan komme inn med økono-

Kampen om
Kinobygningen
fortsetter

misk støtte til utvikling og drift av et Col-
letts kulturhus der både lokalene på Abel-
loftet og Kinosalen kan tas i bruk, sier han 
til Nordre Aker Budstikke.

Eierne på sin side uttrykker overfor 
Hagebybladet at de ikke  er innstilte på 
å støtte arbeidet for et kulturhus, og be-
trakter det hele som en urealistisk drøm 
(se egen sak)

Seniorsenteret på Damplassen var fullsatt da møtet «Hybelhus eller kulturhus» ble avholdt i slutten av januar. 

I panelet satt tre bydelspoliti-
kere, f.h. Terje Olav Moen (AP), 

Ingeborg Briseid Kraft (V), og 
Sidsel Kjeldaas Salte (H). Møte-
leder var Mona Brøther (MDG). 
Her er de Bjarte Rørmark, nest-
leder i Nordre Aker musikk- og 

kulturutvalg, som har ordet.
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Eierne av Vestgrensa 2 gir 
ikke opp håpet om å bygge 
hybelleiligheter i bygningen. 
Samtidig vurderer de andre 
muligheter.

Av Olav Rokseth

− Vi ble forundret over innstillingen fra 
saksbehandler hos Byantikvaren. Vi had-
de forut for dette med oss representanter 
for Byantikvaren på en forhåndsvisning av 
prosjektet vårt. Da virket de meget positi-
ve til våre skisserte planer for forbygget. 

Dette sier Martin Edd Traaseth, som 
sammen med Pål Gundersen eier Ki-
nobygningen, Vestgrensa 4 og mestepar-
ten av Niels Henriks Abels vei 2. 

Traaseth sier at han skjønner at det er 
sterke ønsker om å lage et kulturhus for 
nærområdet. − Vi har derimot registrert 
at verken vellet eller bydelen har kommet 
med en bærekraftig plan for hvordan et 
kulturhus skal driftes og fi nansieres. Årlig 
må det være cirka tre millioner kroner i 

leieinntekter fra de to 
øverste etasjene for at 
investeringen i bygget 
skal være regningss-
varende, sier han, og 
legger til:   

SATT PÅ VENT  − Ei-
endommen Vestgren-
sa 2 trenger sårt en 
omfattende rehabilite-
ring som vi hadde hå-
pet å igangsette, men 
det betyr at det må 
legges en økonomisk 
plan for eiendom-
men. I tillegg må de to 
øverste etasjene reha-
biliteres samt at Oslo 
kommune må sette av 
årlige driftsmidler for 
å drive et kulturhus  
da det blant annet 
kreves ansatte. 

Han forteller at de 
har tidligere hatt dia-
log med representan-
ter som driver kom-
mersielle kulturhus i 
sentrum. − Ingen av 
de ville drive her ut fra 
begrunnelsen at det er 
for få mennesker i om-
rådet.  Vi som eiere 
har ikke kapasitet til å 
drifte det, sier han og 
legger til:

− Jeg tror det er 
en urealistisk drøm, 
for å være helt ærlig. Det er meget van-
skelig å realisere et slikt prosjekt så lenge 
ingen vil ta regningen for å drifte det.

Planene om å oppgradere eiendom-
men  blir nå satt på vent inntil videre. 

Han peker videre på at det er andre 
lokaler i området som kunne være aktu-
elle for kulturelle formål. − Det er jo fl e-
re skoler i nærmiljøet som er tomme om 
kveldene, sier han. 

Traaseth forteller at Kinobygningen 
foreløpig bare blir stående som det er. Det 
ligger an til at de to øverste etasjene i før-
ste omgang blir brukt til lagervirksomhet. 

HELSEHUS  − Vellet har gjennom påvirk-
ning av Byantikvaren og bydelen forsinket 

det som kunne blitt et fi nt og nyttig alter-
nativ for studenter som vil bo nær univer-
sitetet på Blindern, sier han, og fortsetter:  

− Vi har mange andre prosjekter, og 
legger dette inntil videre på is. Vi kommer 
til å utrede andre alternativer for benyt-
telse av etasjene. Et helsehus med private 
leger, spesialister og et medisinsk laborato-
rium er et alternativ vi ser på. Vi kommer 
til å kjempe videre for å få gjennom vår 
opprinnelige idé om hybelhus for studen-
ter da det er et stort behov for nettopp 
dette i området. Vi er forundret over at 
vellet ikke ønsker studentene velkommen i 
nærområdet. Det er jo studentene som er 
fremtiden vår, og de trenger gode bomu-
ligheter, sier Traaseth. 

− Urealistisk drØm

Ta kontakt for en uforpliktende 
befaring i din hage og få et godt 
pristilbud. Vi kan også beskjære 

hekker og busker.

Hjemmeside: www.tretrim.no
E-post: tretrimpost@gmail.com
Emil Aanensen  Mobil: 95161362

Tid for beskjæring 
av frukttrær

Ett av bildene i arkitektbyrået Skapas presentasjon av planene 
om hybelleiligheter i Kinobygningen.

Blindern Vel mener at NRKs 
planforslag til utnyttelse av 
Marienlyst-tomten legger opp 
til for høy bebyggelse. 

Av Olav Rokseth

− Utbyggingen av tomten berører man-
ge av våre medlemmer, sier styreleder 
Henrik Weisser i Blindern Vel til Hageby-
bladet.  Han er spesielt kritisk til de plan-
lagte høydene på bebyggelsen, noe som 
begrunnes i en høringsuttalelse fra vellet.

”Vi mener Oslos høyhusstrategi og 
planlagt maksimalhøyde på studentbo-
ligene i Blindernveien 6 gir et uheldig ut-
gangspunkt for planleggingen. Vi vil hel-
ler tilrå at man ser hen til det ”tette, lave 
Oslo” øst for Kirkeveien som utgangs-
punkt for ny regulering av høyder. Et slikt 
utgangspunkt vil gi noe færre boliger, men 
samtidig sikre bymessige kvaliteter i nye 

gateløp gjennom området,” står det i en 
høringsuttalelse fra vellet.

AVTRAPPES MOT NORD  Videre mener 
vellet at byggehøyder bør avtrappes mot 
nord av hensyn til både fredet og gullistet 
bebyggelse i Blindernveien, og øvrig små-
husbebyggelse i samme område, på sam-
me måte som ny bebyggelse planlegges 
avtrappet sørover mot radiohuset. 

Det bør også utredes hvilke byggehøy-
der nær Halvor Blinderns minnelund som 
trærne tåler, og høydene i felt 4 bør skale-
res kraftig ned. Høybygget mellom Halvor 
Blinderens plass og Blindernveien bør tas 
helt ut av forslaget, alternativt erstattes av 
lav, smal forlengelse av Geologibygningen.

POSITIVT MED FLERBRUKSHALL  De 
viktigste øvrige innspillene i høringsut-
talelsen fra Blindern Vel er: 

Bra med oppdelende tverrforbindel-
ser og torg som gjør området åpent og 

mer tilgjengelig.
Ny fl erbrukshall er et positivt bidrag 

til barn og unge. Flerbrukshallen bør være 
50 x 60 meter stor

Alle torg og tverrforbindelser bør være 
bilfrie. All adkomst med bil til boliger og 
næringslokaler bør i størst mulig grad skje 
via parkeringskjellere.

Planområdet bør utvides mot sør og 
inkludere plan for adkomst til alle parke-
ringskjellere fra Suhms gate, fortau langs 
nordsiden av Suhms gate, samt tilknyt-
ning til eksisterende og planlagte gang- og 
sykkelveier i nærområdet.

Planlegges hØyt 
på Marienlyst

Skissen basert på NRKs forslag til planprogram. Planforslaget ble sendt ut 7. februar med høringsfrist 21. mars. Det kan lastes ned fra 
www.nrk.no/informasjon. Foto: A-LAB

Henrik Weisser leder Blindern Vel. 
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En elg la vinterferien sin til 
Ullevål hageby. Den fikk raskt 
kallenavnet Bongo.

Tekst og foto: Olav Rokseth

Elgen valgte å forlenge oppholdet sitt, og 
fredag 29. februar rykket Hagebybladet 
ut etter å ha fått flere tips om den, blant 
annet fra Heidi Hoff i John Colletts allé 5. 
Hun forteller at det ble ganske dramatisk 
da elgen bykset over porten hennes, videre 
over gaten og opp skråningen. 

KUNNE GÅTT GALT  − Heldigvis var det 
ikke noen barn eller biler akkurat der den 
sprang, ellers kunne det gått riktig galt, 
sier hun. Hun forteller at det kom noen 
barn som løp mot gjerdet for å ta bilder av 
den. − De stod bare noen meter fra elgen. 
Barn skjønner jo ikke hvor farlig en elg 
kan være. Den kan sparke med forbeina. 
Tenk hvor galt det kan gå hvis den kom 
seg inn i skolegården eller barnehagen, 
sier hun, og forteller at hun reagerer på at 
Viltnemnda ikke bedøver elgen  og frakter 
den ut der den hører hjemme. 

På facebook-siden til Bymiljøetaten 
kan du lese om hvilke forholdsregler man 
bør ta i i møte med elg. 

Vi fant elgen liggende i en parsell  i 
Gustav Heibergs vei. Etter en stund rei-

ste den seg, jagde oss bort, og skrittet over 
til parsellen tilhørende Mette Møller og 
Truls Dæhli.  Der begynte den å spise av 
epletrærne. Mette Møller kom ut og be-
merket at trærne hennes trengte beskjæ-
ring, men at hun var usikker på om elgen 
visste hvordan det skulle gjøres. − Men for 
all del, jeg unner elgen litt epletregodis, 
sier hun med et smil. 

RINGT POLITIET  Dagligleder Tor Lan-
gø i Havebyselskapet sier at han har fått 

mange henvendelser om elgen. Han ring-
te politiet to ganger, men de vil ikke ta 
saken videre med Viltnemnda med hen-
visning til at elgen nok finner veien tilbake 
til skogen av seg selv. 

I mellomtiden fikk elgen kallenavnet 
Bongo, som er navnet på besteelgen til ho-
vedpersonen i Erlend Loes roman Dopp-
ler. Bongo har etter vårt møte med den 
forflyttet seg til andre steder i hagebyen. 
Elgveien har den derimot av ukjent grunn 
holdt seg unna.

Bongo inntok hagebyen

Pål Rødahl i Pastor Fangens vei 
4 var ikke sen med å få fram 

kameraet sitt da elgen kom på 
hagebesøk fredag 8. mars.Her forsyner elgen seg fra epletrærne i parsellene til Gustav Heibergs vei. Foto: Olav 

Rokseth
Elgen befant seg ved Eventyrparken da 
Paul Hofseth fikk inn dette blinkskuddet. 

Elgen hviler seg mye på dagtid mens den fordøyer maten. Her er den foreviget av Trond 
Smedsrud i John Colletts allé 12.
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Pizzeriaen på Damplassen 
søker om å få utvide utearea-
let sitt og holde åpent lenger. 
Flere naboer er negative. Sa-
kene kommer opp på gene-
ralforsamlingen 25. april.

Tekst og foto: Olav Rokseth

Lofthus Samvirkelag søker om å få utvidet 
skjenke-og serveringstid inne til kl. 2300. 
I dag må gjestene til pizzeriaen være ute 
innen klokken 2200.

”Denne ekstra timen er essensiell for 
våre gjester. Mange kommer kl 2030 for 
å spise pizza samt nyte sin drikke. Da vi 
forteller dem at de må være ute kl 2200, er 
det dessverre fl ere som velger å gå andre 
steder,” heter det i søknaden.

Det henvises videre til at pizzeriaen på 
Damplassen er den mest akustisk dempe-
de restauranten eierne har bygd og at det 
ikke spilles høy musikk. Videre vises det 
til at i Oslo er det den restauranten som 
har de strengeste reguleringer vedrørende 
åpningstider.

SOLSKJERMING  Pizzeriaen søker også 
om å få utvide utearealet sitt med 40 kva-
dratmeter i sommerhalvåret. Arealet det 
er snakk om ligger på gavlsiden.  I dag er 
det parkeringsplasser der, og fi re til fem 
plasser vil forsvinne hvis pizzeriaen får 
det som de vil. 

”Formålet er å tilby våre gjester en 
uteservering i hyggelige omgivelser samt 
mulighet for eff ektiv solskjerming,” heter 
det i søknaden.

Det henvises til at Byantikvaren ikke 
gir tillatelse til å feste markiser på gavlveg-
gen, samt at det blir for trangt med pa-
rasoller grunnet ferdsel på fortauet.

Det vises videre til at en utvidelse vil gi 
mulighet for innramming med blomster-
kasser, og at Damplass Blomster vil bistå 
med beplantning. 

PRATER OG RØYKER  Daglig leder 
Tor Langø i Havebyselskapet forteller at 
borettslaget har mottatt  noen klager på 
pizzeriaen i løpet av de årene den har 
eksistert. − Generelt kan jeg si at jo nær-
mere folk bor restauranten, jo mer kritiske 
er de. Noen synes det ikke er så allright å 
komme hjem og møte festglade mennes-
ker på kveldstid. De kan føler seg utrygge 
og at de får privatlivet sitt invadert. 

Han forteller at selv om gjestene må 
være ute til klokken ti, så hender det at 
de står ute etterpå og kan prate høyrøs-
tet.  Et annet problem er gjester som går 
bak bygningen ved parsellene for å prate 
og røyke. 

− Noen vil også være kritiske til at det 
forsvinner parkeringsplasser, sier han, og 
legger til at de fl este hagebybeboerne er 
veldig tilfredse med at pizzeriaen etablerte 
seg på Damplassen.

Styret hadde ennå ikke ferdigbehand-

let forslagene da Hagebybladet gikk i tryk-
ken, men skal etter det vi forstår være i 
mot utvidet åpningstid, men åpne for en 
dialog med Lofthus Samvirkelag om muli-
ge alternative løsninger som også omfatter 
de allerede etablerte benker og bord, og 
som samsvarer med reguleringsplanen og 
ivaretar nabohensyn og trafi kksikkerhet. 

PARKERINGSPLASSENE TRENGS  Per. 
R. Olsen og  Anne Kari Tingve i Dam-
plassen 4 er skeptiske til å utvidelse av ute-
arealet. − Folk breier seg i inngangspartiet 
med barnevogner og sykler nok som det 
er, sier Olsen. Han påpeker også at par-
keringsplassene trengs. − Det er allerede 
vanskelig nok som det er å få parkert på 
Damplassen, sier han. Å utvideåpnings-
tiden inne tror han ikke vil utgjøre noen 
stor forskjell.

Karin Kanter i Damplassen 2 har hel-
ler ikke noe imot at åpningstiden inne blir 
utvidet, men hun er ikke positiv til å utvide 
utearealet.  − Nei, pinadød, det er allerede 
mye skrik og skrål som det er, sier hun.

Inger Marie Løberg i Damplassen 2 er 
sterkt imot begge forslagene. − Vi blir pla-
get nok som det er av støy og  matlukt fra 
pizzeriaen, sier hun. 

Per Treider i Damplassen 1 synes det 
er tríst å høre om forslagene. − Det er al-
lerede mye støy og bråk. Uteserveringen er 
rett nedenfor min leilighet, og jo fl ere men-
nesker der, jo mer støy blir det, sier han.

EKKO  Jon Vislie, som bor i nummer 22 
på den andre siden av Damplassen,  sier at  
mange ikke skjønner hvor mye ekko det er 
på Damplassen.  − Folk står gjerne uten-
for pizzeriaen og prater en god stund etter 
stengetid, og hvis åpningstiden blir utvidet 
til elleve, så blir det fort bråk fram til mid-
natt, sier han, og poengterer at hagebyen i 
hovedsak er et boligområde og at det er nok 
forretningsdrift allerede på Damplassen. 

Ivar Frønes I Damplassen 4 sier at 
parkeringsplassene ved pizzeriaen trengs.

− Plassene forsvinner stille og konti-
nuerlig. Vi betaler 3000 kroner i året for 
rett til å parkere mens det blir vanskelige-
re å få realisert denne retten. 

Han mener det viktigste i denne sam-
menhengen er at en slik utvidelse vil skape 
et helt annet miljø, en stort restaurantmil-
jø som vil sende ut helt andre signaler enn 

PiZZeriaen Ønsker å UtVide

nå og i økende grad  bli en kveldsrestau-
rant.  − Allerede nå beveger pizzaen seg 
stadig inn på naboenes territorium. Med 
en kveldsrestaurant vil dette bli et øken-
de problem. Vi snakker her om en stor 
restaurant med alkoholservering, uttaler 
han, og minner om at avstanden til nabo-
ene er svært kort. − Restauranten vil like 
fullt ligge tett inn i hager og boliger, og vil 
tiltrekke seg kunder fra hele byen. Pizza-

en er ingen lokal kafé, men en del av en 
kjede. Det er hyggelig med kommersiell 
virksomhet , men hagebyen må ikke opp-
tre som en spydodd for økende alkohol-
servering og åpningstider i nærmiljøene, 
uttaler han.

HYGGELIGE GJESTER
Knut Alfsen i Eventyrveien 2 har hagen 
sin mot Askeladdveien der gavlsiden av 

pizzeriaen er.  Han er positiv til ønsket om 
utvidelse av åpningstid og uteareal. − Vi 
er ikke sjenert av restauranten, og synes 
det har vært hyggelig med en pizzeria i 
nabolaget. Vi har ikke opplevd bråk eller 
ubehag noen gang, og tror ikke det spiller 
noen stor rolle om den utvider. Pizzeriaen 
er jo ikke noe rølpested, det er stort sett 
hyggelige mennesker som gjester stedet, 
sier han. 
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let sitt og holde åpent lenger. 
Flere naboer er negative. Sa-
kene kommer opp på gene-
ralforsamlingen 25. april.

Tekst og foto: Olav Rokseth
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mulighet for eff ektiv solskjerming,” heter 
det i søknaden.

Det henvises til at Byantikvaren ikke 
gir tillatelse til å feste markiser på gavlveg-
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− Noen vil også være kritiske til at det 
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legger til at de fl este hagebybeboerne er 
veldig tilfredse med at pizzeriaen etablerte 
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Styret hadde ennå ikke ferdigbehand-

let forslagene da Hagebybladet gikk i tryk-
ken, men skal etter det vi forstår være i 
mot utvidet åpningstid, men åpne for en 
dialog med Lofthus Samvirkelag om muli-
ge alternative løsninger som også omfatter 
de allerede etablerte benker og bord, og 
som samsvarer med reguleringsplanen og 
ivaretar nabohensyn og trafi kksikkerhet. 

PARKERINGSPLASSENE TRENGS  Per. 
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med barnevogner og sykler nok som det 
er, sier Olsen. Han påpeker også at par-
keringsplassene trengs. − Det er allerede 
vanskelig nok som det er å få parkert på 
Damplassen, sier han. Å utvideåpnings-
tiden inne tror han ikke vil utgjøre noen 
stor forskjell.

Karin Kanter i Damplassen 2 har hel-
ler ikke noe imot at åpningstiden inne blir 
utvidet, men hun er ikke positiv til å utvide 
utearealet.  − Nei, pinadød, det er allerede 
mye skrik og skrål som det er, sier hun.

Inger Marie Løberg i Damplassen 2 er 
sterkt imot begge forslagene. − Vi blir pla-
get nok som det er av støy og  matlukt fra 
pizzeriaen, sier hun. 
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er tríst å høre om forslagene. − Det er al-
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rett nedenfor min leilighet, og jo fl ere men-
nesker der, jo mer støy blir det, sier han.

EKKO  Jon Vislie, som bor i nummer 22 
på den andre siden av Damplassen,  sier at  
mange ikke skjønner hvor mye ekko det er 
på Damplassen.  − Folk står gjerne uten-
for pizzeriaen og prater en god stund etter 
stengetid, og hvis åpningstiden blir utvidet 
til elleve, så blir det fort bråk fram til mid-
natt, sier han, og poengterer at hagebyen i 
hovedsak er et boligområde og at det er nok 
forretningsdrift allerede på Damplassen. 

Ivar Frønes I Damplassen 4 sier at 
parkeringsplassene ved pizzeriaen trengs.

− Plassene forsvinner stille og konti-
nuerlig. Vi betaler 3000 kroner i året for 
rett til å parkere mens det blir vanskelige-
re å få realisert denne retten. 

Han mener det viktigste i denne sam-
menhengen er at en slik utvidelse vil skape 
et helt annet miljø, en stort restaurantmil-
jø som vil sende ut helt andre signaler enn 

PiZZeriaen Ønsker å UtVide

nå og i økende grad  bli en kveldsrestau-
rant.  − Allerede nå beveger pizzaen seg 
stadig inn på naboenes territorium. Med 
en kveldsrestaurant vil dette bli et øken-
de problem. Vi snakker her om en stor 
restaurant med alkoholservering, uttaler 
han, og minner om at avstanden til nabo-
ene er svært kort. − Restauranten vil like 
fullt ligge tett inn i hager og boliger, og vil 
tiltrekke seg kunder fra hele byen. Pizza-

en er ingen lokal kafé, men en del av en 
kjede. Det er hyggelig med kommersiell 
virksomhet , men hagebyen må ikke opp-
tre som en spydodd for økende alkohol-
servering og åpningstider i nærmiljøene, 
uttaler han.

HYGGELIGE GJESTER
Knut Alfsen i Eventyrveien 2 har hagen 
sin mot Askeladdveien der gavlsiden av 

pizzeriaen er.  Han er positiv til ønsket om 
utvidelse av åpningstid og uteareal. − Vi 
er ikke sjenert av restauranten, og synes 
det har vært hyggelig med en pizzeria i 
nabolaget. Vi har ikke opplevd bråk eller 
ubehag noen gang, og tror ikke det spiller 
noen stor rolle om den utvider. Pizzeriaen 
er jo ikke noe rølpested, det er stort sett 
hyggelige mennesker som gjester stedet, 
sier han. 
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Vi leverer og monterer alt av glass! 
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Gjorde Eventyrplassen vannførelag i vinter nok en gang en kjempeinnsats for det  
tradisjonsrike skøytekarnevalet på Eventyrplassen? JA! Prøvde værgudene å knekke  

arrangementet? JA! Greide de det? NEI! Var det lek og moro, pølseservering, fyrverkeri 
og ikke minst: en mengde fantasirike kostymer? JA og atter JA! 

Topp sTemning

Foto: Petter ThorsrudFoto: Petter Thorsrud

Foto: Thorvald BoyeFoto: Thorvald BoyeFoto: Thorvald BoyeFoto: Thorvald BoyeFoto: Thorvald Boye

Foto: Thorvald Boye

Foto: Thorvald Boye
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QUIZ

1. Hvem var Moltke Moe, som Moltke 
Moes vei er oppkalt etter?

2. Hvor stor er takvinkelen på bygningene 
i hagebyen 35-,45,- eller 55 grader? .

3. Hvilket typer epler var det på de første 
allétrærne i hagebyen?

4. Hvor i Hagebyen er St. Jørgenstveita?
5. Når fi kk Harald Hals parken, eller bare 

Halsparken sitt navn?
6. Hvilken institusjon huser Store Ullevål 

gård i Ullevålsalléen?
7. Bygningen kalles også Waisenhuset fra 

- hva betyr det?
8. Når overtok John Collett eiendommen 

Ullevold som senere har blitt til Wai-
senhuset og Ullevål hageby?

9. Hvor mange gatenavn i Hagebyen er 
knyttet til mannsnavn?

10. Hvilke dyr er med i de to små skulptu-
rene ved dammen på Damplassen?

11. Når fi kk Damplassen sitt navn?
12. Den gamle dammen ble kalt Svenske-

dammen. Hvorfor?
13. Hvorfor er det to dører inn til Åpent 

baker?
14. Hvor mange personer sitter i styret i 

Havebyselskapet?
15. Hva heter veien før Ullevål hageby på 

den norske utgaven av Monopol spil-
let?

Hagebybladet vil i hver utgave ha en quiz-spalte.   Vi tar svært gjerne imot innspill på spørsmål og 
svar, ikke bare om hagebyen, men også områdene rundt: Blindern, Akersborg terrasse,  Nedre 
Tåsen og Berg.  Bidragsytere denne gang er Anne Ebbing, Tor Langø og Ellen Holm Stenersen.   
hagebybladet@yahoo.no

1. Ingebret Moltke Moe (1859-1913) 
var sønnen til eventyrdikteren Jør-
gen Moe.  Moltke Moe var Nordens 
første professor i folkloristikk.  

2. Takene er veldig bratte, og har ca 
55 graders takvinkel.

3. Norske Graventenepler. Haveby-
selskapet planter samme type trær 
i dag i henhold til treplantingspla-
nen.

4. Det er navnet på smuget som går 
fra Askeladdveien til Damplassen 
bak garasjene. Det henger skilt på 
baksiden av garasjeanlegget.

5. Når hagebyarkitekt og byplanlegger 
Harald Hals døde i 1959 foreslo 

styret i Havebyselskapet å kalle opp 
parken etter Harald Hals 

6. Mange kaller fortsatt Store Ullevål 
gård i Ullevålsalléen for Waisenhu-
set. I dag holder Vestre Aker skole 
til der. 

7. Waisen kommer fra tysk og betyr 
foreldreløs.

8. Bernt Anker ga eiendommen til 
John Collett i 1793

9. Ti. Askeladden, Gäblein, Gustav 
Heiberg, John Collett, Molkte Moe, 
Nils Lauritssøn, Pastor Fangen, Per 
Gynt, Stiftamtmann Kaas og Tyri-
hans

10. Skilpadde og fi sk 

11. Plassen eller torget ble døpt Dam-
plassen i 1918 da det ble anlagt en 
dam på restene av en gammel dam, 
Svenskedammen.

12. Den ble laget av svenske krigsfan-
ger en gang mellom 1807 og 1814 
(Sverige og Danmark-Norge sto på 
hver sin side i Napoleonskrigene). 
Opprinnelig skal det ha blitt laget 
to dammer, som senere ble slått 
sammen til én. 

13. Opprinnelig var det både melkeut-
salg og bakeri i lokalene, og disse 
var separate forretninger. 

14.  Det sitter sju personer i styret. 
15.  Sinsen

1 6

413

Vi treff er ham i barndomshjemmet 
som inngår i husrekken som hans 
far, arkitekt Karl Stenersen, tegnet, 
noe som selvsagt gir en egen tilknyt-
ning til huset. 

På veggene henger masse 
kunst, det meste malt av farfaren 
Gudmund Stenersen og noe av 
faren. Han forteller at han prøvde 
seg som maler i ungdommen, men 
at det ble bare sære ting. 

Selv om det var utelukket å bli 
arkitekt  fordi han ifølge ham selv 
ikke eier ikke visuell hukommelse, 
er han opptatt av arkitektur, og er 
glad for Byantikvarens uttalelse om 
at Kinobygningen på John Colletts 
plass må bevares som et hus for fel-
lesskapet. 

− Bygningen er vår bydels stolt-
het. Den er moderne og samtidig 
klassisk. Jeg gikk mye på kino der 
som ung, sier han.

I stedet for kunst og arkitektur, 
ble biologi levebrødet hans, og han 
endte opp som professor i toksiko-
logi. Som pensjonist er han fortsatt 
levende interessert i samfunnet 
rundt seg, og går ofte på foredrag 
eller ulike kulturelle arrangementer (kona, 
Ellen Holm Stenersen drar ham med på 
musikkforestillinger). − Det er mye spen-
nende på Litteraturhuset. På Blindern 
også, men der er det jo også mye som er 
jævla kjedelig. Jeg er blitt mer og mer opp-
tatt av at folk skal snakke klart og tydelig, 
og det er det ikke alle stipendiater som 
gjør, sier han. 

Han hører også på en del foredrag på 
Seniorsenteret på Damplassen og  i Sogn 
kultur-og historielag. Utenom det trekkes 

han ikke til Seniorsenteret − Jeg fore-
trekker å snakke med unge mennesker, jeg 
er ikke så begeistret for å snakke sammen 
med andre som

lider av navneafasi som meg selv, sier 
han, og tilføyer: − Jeg liker meg godt for 
meg selv også.

Som leseren nå har skjønt, er ikke Jør-
gen Stenersen redd for å si akkurat hva 
han mener.  

Han står nærmest stolt fram som ihu-
ga klimaskeptiker, eller klimarealist som 
han og hans meningsfeller kaller seg, og 

henviser til termodynamikken og 
den svenske kjemikeren og nobel-
prisvinneren Svante Arrhenius som 
var den som først tallfestet drivhu-
seff ektens betydning for oppvar-
ming av jordkloden og atmosfæren. 

Han er nesten like ihuga anti-
bilist

− Det skyldes ikke forurens-
ning. Nye biler forurenser jo nesten 
ikke.  Nei, motstanden min skyldes 
at biler tar stor plass, de bråker og 
de dreper.  Så jeg er veldig glad for 
alt de gjør for å begrense biltra-
fi kken i Oslo. Der gjør Lan en fi n 
jobb.

Lokalt skulle han ønske seg at 
fl ere brydde seg om hagene sine, og 
da ikke bare som prydhager, men 
med grønnsaker og  frukttrær. 

− Det er jo masse fi ne epler 
som bare råtner bort. I stedet  kun-
ne de ha blitt eplemost. Jeg har en 
eplepresse stående her, og den er 
det bare å  låne.  Man kan jo også ta 
det helt ut og lage eplebrent, men 
destillasjonsapparat får man stille 
med selv, sier han og humrer.

Det står et dikt på Facebook-si-
den hans, og han forteller at han lærte seg 
mange av diktene til Piet Hein for å kunne 
imponere i private sammenhenger. Vi av-
slutter med å gjengi diktet: 

Om Den frygt som røver manges ro:
Problemet om hvad folk må tro? 
- er der kun et at svare til:
at folk må tro, hvad fanden de vil.

16. april fyller Jørgen Herman Vogt 
Stenersen 80 år. 

”FoLK mÅ TRo,
HVAD FAnDen De ViL”

Siden vi bor nær hverandre treffer vi ofte på Jørgen Stenersen der han vandrer 
på vei til eller fra hjemmet sitt i  Ullevålsalléen 31. Han har en lett gjenkjennelig gange, 

ditto bukkeskjegg, og er alltid åpen for en liten prat.

Tekst: Olav Rokseth  Foto: Pål Rødahl
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Tekst: Olav Rokseth  Foto: Pål Rødahl
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De mange bildelerne på 
Ullevål kan nå glede seg etter 
at Damplassen har fått sju 
offentlige parkeringsplasser 
reservert for bildelingsbiler.  

Tekst og foto:  Karl Andreas Kjelstrup. 
Nordre Aker budstikke

Onsdag 27. februar åpnet  de første of-
fentlige parkeringsplassene for bildelings-
biler – og det på selveste Damplassen der  
utfordringene med beboerparkering star-
tet. For da beboerparkering ble innført i 
Ullevål hageby i fjor høst, mistet Bilkollek-
tivet muligheten til å ha de syv bilene sine 
parkert på Damplassen, For Ullevål-be-
boer Julie Gjermundsen var konsekven-
sen at bildeling ble mindre attraktivt. Og 
hun var ikke den eneste som opplevde det 
sånn: Antallet medlemmer i Bilkollektivet 
i Ullevål hageby falt fra 130 til 80 etter at 
de lokale bilene forsvant, fortalte direktø-
ren i selskapet, Morten Munch-Olsen til 
Nordre Aker budstikke.

FROKOSTFEST  Onsdag 27. februar 
trommet Bilkollektivet sammen til fest og 

stor frokostmarkering for å feire at de nå 
har fått syv faste plasser til parkering av 
sine biler på Damplassen. Her stilte et 
bredt politisk panel til samtale og debatt 
om bildeling – Eirik Lae Solberg (H), 
Andreas Halse (Ap), Sirin Stav (MDG) 
og Sunniva Holmås Eidsvoll (SV). I 
tillegg kastet miljøbyråd Lan Marie Berg 
(MDG) glans over arrangementet.

På scenen var det dessuten under-
holdning fra Asbjørn Ribe (Jim Stärk), og 
en noe forsinket Lars Lillo Stenberg med 
koring fra klasse 3A på Ullevål skole på 
”Flink”.

Arrangementet var en del av det offi-
sielle programmet for Oslo som Europeisk 
miljøhovedstad, og trakk et stort antall Ul-
levål-beboere, både eksisterende bildelere 
og noen nysgjerrige.

TRØBBEL  Julie Gjermundsen klippet 
sammen med Munch-Olsen snoren til de 
nye plassene.

– Det er veldig bra, og jeg gleder meg 
til at det blir mer lettvint å bruke disse 
bilene igjen. Men jeg håper ikke det stop-
per med dette, og at flere steder får tilsva-
rende plasser, raskt, sier Gjermundsen til 
Nordre Aker budstikke.

HELOMVENDING Problemstillin-
gen som dukket opp i fjor høst var 
at bilkollektivets biler ikke kunne få 
beboerparkeringstillatelser fordi de eies 
av kollektivet, samtidig som brukerne i 
Ullevål hageby ikke kunne kjøpe beboer-
parkeringstillatelse fordi tillatelsen følger 
bilen. 

Høyre etterlyste en midlertidig løs-
ning for bildelerne i påvente av en per-
manent parkeringsforskrift,  for allerede 
på forsommeren i fjor vedtok bystyret eta-
blering av 600 faste parkeringsplasser for 
bildelingsbiler innen 2020. Byrådets svar 
var at det var for vanskelig å definere hva 
bildeling egentlig er. 

I desember gjorde byrådet helom-
vending, og kom med den midlertidi-
ge løsningen: Alle bildelingsselskapene 
kunne søke om inntil syv faste plasser 
på offentlig grunn, på et fritt valgt sted 
– et direkte svar på Bilkollektivets utspill i 
Nordre Aker Budstikke, ifølge byrådspar-
tiene.

Flere plasser  Når parkeringsforskrif-
tene for beboerparkering og bildeling skal 
endres senere i år, er ett av forslagene å gi 
allsone-kort til bildelingsbiler (parkerings-
tillatelse i alle beboerparkeringsområder). 
Dette ble også løftet frem på scenen på 
Damplassen av Sunniva Holmås Eidsvoll 
(SV) som et viktig tiltak for å gjøre bilde-

Glade bildelere på Damplassen

ling mer attraktivt. Miljøbyråd Lan Marie 
Berg (MDG) kommenterer at forslagene 
nå ute på høring, og at hva som blir re-
sultatet  avhenger av hvilke innspill som 
kommer.

Eirik Lae Solberg, Høyres byrådsle-

derkandidat til høsten, sier at plassene på 
Ullevål må være den spede begynnelsen. – 
Jeg er veldig glad for at disse plassene en-
delig er klare. Høyre har jobbet for dette 
lenge, og foreslo at det skal settes av 1000 
offentlige parkeringsplasser til bildeling, 

ikke bare 600 som bystyret vedtok, sier 
Lae Solberg.

Han legger til at det også er viktig at 
det tilrettelegges for elbillading på bilde-
lingsplassene, slik at en større andel av bil-
delingsbilene kan være elektriske. 

Miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG) kastet glans over åpningen 
av bildelingsplassene. Damplassen var et av de første stedene Bilkollektivet startet med 
bildeling da de ble etablert for 20 år siden.

Hagebybladet vil senere finne ut hvor mye delebilene blir brukt. 
Dette bildet som vi tok en søndag ettermiddag viste at alle bilene 
var i bruk. 

Lars Lillo Stenberg kores her av klasse 3A ved Ullevål skole.

Julie Gjermundsen 
i Sognsveien 38 og 

direktør Morten-Munch 
Olsen i Bilkollektivet 

klippet snoren da de sju 
plassene på Damplassen 

ble åpnet 27. februar.

Slik ser de nye skiltene ut.
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Byantikvaren vil sette sju 
boliger rundt Harald Hals park 
på Gul liste. Eiendommene 
ligger i Bergsalléen, Langlia 
og i Nils Lauritssøns vei.

Tekst og foto: Olav Rokseth

I et brev til Plan- og bygningsetaten 17. 
desember fraråder Byantikvaren utbyg-
ging for en eiendom i Langlia, ved Harald 
Hals-parken.

«Norsk Husbyggingskompanis bebyg-
gelse rundt Harald Hals park fremstår 
som et samlet bygningsmiljø med store 
historiske og arkitektoniske kvaliteter. 
Bebyggelsen kan betraktes som en vide-
reføring av den storstilte utbyggingen i 
Ullevål Hageby, like sør for området, som 
ble oppført mellom 1915 og 1922 etter 
datidens byutviklingsidealer,» skriver By-
antikvaren.

GUL LISTE «Norsk Husbyggingskompani 
er ikke tidligere blitt vurdert for Gul liste. 
Vi vurderer imidlertid dette bygnings-
miljøet som et verdifullt helhetlig miljø 
som en avslutning på hagebybebyggelsen 
i Ullevål Hageby og avslutningen rundt 
Harald Hals’ park, og som en sterk re-
presentant for et helhetlig ferdighusmiljø. 
Byantikvaren har derfor nå besluttet at vi 
ønsker å føre boligeiendommene på Gul 
liste.»

KULTURMINNER Byantikvaren påpeker 
at Harald Hals’ park og Bergsalléen sør 
og vest for eiendommen er oppført på 
Gul liste som bevaringsverdig, i tillegg til 
at Ullevål hageby i kommuneplanen er 
angitt som område med nasjonale 
kulturminneinteresser. Det vises også til 
at det er gjort funn av automatisk fredete 

kulturminner i nærområdet. I et brev 
Plan- og bygningsetaten har sendt til 
beboere og eiendomseiere står det med 
henvisning til Byantikvaren at etaten 
ønsker å vedta midlertidig forbud mot 
tiltak, for å sikre områdets bevaringsver-
dier. 

SJU boliger på GUl liste
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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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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

DAMPLASS FRISØR

ANKER-NILSSENS 
LEGEKONTORDAMPLASS FRISØR

Vestgrensa 4, 0851 Oslo

Telefon: 22 46 65 03

Lars Dehli & co 
Psykologpraksis
Kognitiv og metakognitiv terapi 

for alle psykologiske plager.

Telefon: 22 58 75 80

LA SAMTIDEN OPPLYSE DEG!

GI EN JULE-
GAVE MED 
MENING

Oversiktskart som viser Norsk Husbyggingskompani utbygging rundt Harald Hals park 
1927-29. 

Bildet viser en av eiendommene rundt Bergsalléen som Byanti-
kvaren vil ha på Gul liste.

Disse to eiendommene i Langlia ble også bygget av Norsk Hus-
byggingskompani.

Med økt kapasitet 
ønskes nye og gamle

pasienter velkommen.

Kom innom hos oss i
Vestgrensa 4 på John Colletts plass

eller ring 22 46 36 71
for timebestilling

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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Byantikvaren vil sette sju 
boliger rundt Harald Hals park 
på Gul liste. Eiendommene 
ligger i Bergsalléen, Langlia 
og i Nils Lauritssøns vei.

Tekst og foto: Olav Rokseth

I et brev til Plan- og bygningsetaten 17. 
desember fraråder Byantikvaren utbyg-
ging for en eiendom i Langlia, ved Harald 
Hals-parken.

«Norsk Husbyggingskompanis bebyg-
gelse rundt Harald Hals park fremstår 
som et samlet bygningsmiljø med store 
historiske og arkitektoniske kvaliteter. 
Bebyggelsen kan betraktes som en vide-
reføring av den storstilte utbyggingen i 
Ullevål Hageby, like sør for området, som 
ble oppført mellom 1915 og 1922 etter 
datidens byutviklingsidealer,» skriver By-
antikvaren.

GUL LISTE «Norsk Husbyggingskompani 
er ikke tidligere blitt vurdert for Gul liste. 
Vi vurderer imidlertid dette bygnings-
miljøet som et verdifullt helhetlig miljø 
som en avslutning på hagebybebyggelsen 
i Ullevål Hageby og avslutningen rundt 
Harald Hals’ park, og som en sterk re-
presentant for et helhetlig ferdighusmiljø. 
Byantikvaren har derfor nå besluttet at vi 
ønsker å føre boligeiendommene på Gul 
liste.»

KULTURMINNER Byantikvaren påpeker 
at Harald Hals’ park og Bergsalléen sør 
og vest for eiendommen er oppført på 
Gul liste som bevaringsverdig, i tillegg til 
at Ullevål hageby i kommuneplanen er 
angitt som område med nasjonale 
kulturminneinteresser. Det vises også til 
at det er gjort funn av automatisk fredete 

kulturminner i nærområdet. I et brev 
Plan- og bygningsetaten har sendt til 
beboere og eiendomseiere står det med 
henvisning til Byantikvaren at etaten 
ønsker å vedta midlertidig forbud mot 
tiltak, for å sikre områdets bevaringsver-
dier. 

SJU boliger på GUl liste
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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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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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Tirs: 10 00-19 00. Lørdag etter avtale.

VELKOMMEN TIL 
Connie.

QUIZ HVER ONSDAG 
KL 19:00
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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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(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

DAMPLASS FRISØR

ANKER-NILSSENS 
LEGEKONTORDAMPLASS FRISØR

Vestgrensa 4, 0851 Oslo

Telefon: 22 46 65 03

Lars Dehli & co 
Psykologpraksis
Kognitiv og metakognitiv terapi 

for alle psykologiske plager.

Telefon: 22 58 75 80

LA SAMTIDEN OPPLYSE DEG!

GI EN JULE-
GAVE MED 
MENING

Oversiktskart som viser Norsk Husbyggingskompani utbygging rundt Harald Hals park 
1927-29. 

Bildet viser en av eiendommene rundt Bergsalléen som Byanti-
kvaren vil ha på Gul liste.

Disse to eiendommene i Langlia ble også bygget av Norsk Hus-
byggingskompani.

Med økt kapasitet 
ønskes nye og gamle

pasienter velkommen.

Kom innom hos oss i
Vestgrensa 4 på John Colletts plass

eller ring 22 46 36 71
for timebestilling

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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Flere netter tidlig i vinter ble 
hagebyen, og særlig området 
rundt Damplassen, hjemsøkt 
av et kavaleri bestående av 
svære traktorer og bulldozere, 
for å rydde området for snø. 

Av Petter Kateraas og Jon Vislie 

Disse kom oftest seint på kvelden (gjerne 
fra kl. 23) og holdt det gående, med gan-
ske mye støy, i fl ere timer. Snø ble ryddet 
rundt Damplass, før kjøretøyene kjørte 
rundt i området en halv times tid (og vi 
hadde kanskje falt i søvn), for så å vende 
tilbake til en ny runde på Damplass for 
enda mer rydding og ny vekking, før de 
igjen tok en ny runde i nærområdet for 
så å komme tilbake til Damplass. Denne 
syklusen ble gjentatt fl ere ganger og gjor-
de sammenhengende nattesøvn nærmest 
umulig! Enkelte ganger ble én snøhaug 
fl yttet over plassen, før en ny traktor fl yt-
tet den tilbake! Det var til tider det rene 
helvete.

SJÅFØREN SOV  Det toppet seg natten 
til 21.desember da en traktor ryddet Dam-
plassen for snø som ikke var der! Trakto-
ren kjørte fram og tilbake og måkte selv 
om plassen var fri for snø! Og det bråkte 
noe helt for jæv…! (Denne seansen ble 
fi lmet og foreligger som et slående bevis!) 
En annen, svært tidlig morgen, stilte en litt 
mindre traktor seg utenfor Åpent Bakeri, 
med motoren på full guff e og med et sjene-
rende blinklys. Sjåføren ble oppsøkt; han 
satt og sov i traktoren, med hørselvern, 
uten å skjønne hvilken støykilde han var. 
Han kjørte avgårde etter bestemt, men 
høfl ig anmodning! 

LITE HYGGELIG  Klager på 
alle disse episodene ble sendt til 
Bymiljøetaten som høfl ig svarte 
at klagen var mottatt, og at noe 
ville bli gjort, hvilket ikke skjed-
de, før vi en kveld tok kontakt 
med en av måkerne (for øvrig 
en veldig hyggelig fyr). Vi fi kk 
da vite at Vaktmesterkompaniet 
hadde oppdrag for kommunen 
om å rydde området i hageby-
en for snø. Vi fi kk til og med 
oppgitt navnet på ”områdean-
svarlig” som vi kontaktet for å 
klage over bråket. Det var en 
lite hyggelig samtale. Mannen 
viste, for å si det mildt, svært 
liten forståelse for vår klage 
(med argumentet om at ”det 
snør om natta, så vi må måke 
da”). Han ba oss ta kontakt 
med Bymiljøetaten hvilket vi 
gjorde med henvisning også 
til Straff elovens bestemmel-
ser om vern av den off entlige ro og orden 
(§181; pkt.c). Samtidig oversendte vi det 
nevnte fi lmopptak av måking uten snø 
gjennom store deler av natten på Damplas-
sen; en opptreden som syntes utilbørlig! 

Vi ble da, på en imøtekommende og 
hyggelig måte, forsikret fra Bymiljøetaten 
om at slike nattlige forstyrrelser ikke skul-
le forekomme, og at Bymiljøetaten ville 
ta opp klagen med Vaktmesterkompani-
et. Det har tydeligvis skjedd. Etter denne 
forsikringen har det blitt mye bedre - det 
måkes ikke lenger på nettene i området, og 
om det måkes, gjøres dette på mer norma-
le tider.

KLAGING NYTTER  Vi er selvsagt ikke 
imot at området blir framkom-

melig når det snør såpass mye som det 
har gjort i vinter. Men vi stiller spørsmål 
med den overdrevne måking av Damplas-
sen (som om denne skulle være en fl yplass), 
på bekostning av snørydding i de mindre 
veiene. 

Vi ble fortalt at kommunen hadde pri-
oritert området fra Sognsveien, opp Even-
tyrveien, over Damplassen og ned Jutul-
veien for syklister – derfor er planen den 
at denne sykkeltraséen skal holdes fri for 
snø i hele vinter. Måtte dette bare holde! 
Om det skulle snø mer, og traktorene igjen 
kommer tilbake for snørydding på nettene, 
ikke nøl med å klage til Bymiljøetaten. Det 
har vist seg å hjelpe!

Klager på 
alle disse episodene ble sendt til 
Bymiljøetaten som høfl ig svarte 
at klagen var mottatt, og at noe 
ville bli gjort, hvilket ikke skjed-
de, før vi en kveld tok kontakt 
med en av måkerne (for øvrig 
en veldig hyggelig fyr). Vi fi kk 
da vite at Vaktmesterkompaniet 
hadde oppdrag for kommunen 
om å rydde området i hageby-
en for snø. Vi fi kk til og med 
oppgitt navnet på ”områdean-
svarlig” som vi kontaktet for å 
klage over bråket. Det var en 

ser om vern av den off entlige ro og orden melig når det snør såpass mye som det 
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 KLAGE PÅ BRØYTING PÅ NATTESTID - DAMPLASSEN 

Viser til Deres henvendelse, telefonsamtale og videoklipp angående støyende arbeid på 
nattestid ved Damplassen.   
Bymiljøetaten beklager sent svar. Vi kan informere om at henvendelsen ble tatt opp på møtet 
med entreprenøren rett etter telefonsamtale med deg 30. januar 2019. Vi ser alvorlig på saken 
og ønsker å høre fra deg om dette gjentar seg.   
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
 
Joakim Hjertum 

Charlotte Ulvan Larsen  seksjonssjef 
spesialingeniør  Godkjent elektronisk 

 
 
         
 
 
   
 

SnØmåkingens tyranni

Den nattlige og absurde 
traktørkjøringen ble behørig fi lmet.

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
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rundt Damplassen, hjemsøkt 
av et kavaleri bestående av 
svære traktorer og bulldozere, 
for å rydde området for snø. 

Av Petter Kateraas og Jon Vislie 

Disse kom oftest seint på kvelden (gjerne 
fra kl. 23) og holdt det gående, med gan-
ske mye støy, i fl ere timer. Snø ble ryddet 
rundt Damplass, før kjøretøyene kjørte 
rundt i området en halv times tid (og vi 
hadde kanskje falt i søvn), for så å vende 
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enda mer rydding og ny vekking, før de 
igjen tok en ny runde i nærområdet for 
så å komme tilbake til Damplass. Denne 
syklusen ble gjentatt fl ere ganger og gjor-
de sammenhengende nattesøvn nærmest 
umulig! Enkelte ganger ble én snøhaug 
fl yttet over plassen, før en ny traktor fl yt-
tet den tilbake! Det var til tider det rene 
helvete.

SJÅFØREN SOV  Det toppet seg natten 
til 21.desember da en traktor ryddet Dam-
plassen for snø som ikke var der! Trakto-
ren kjørte fram og tilbake og måkte selv 
om plassen var fri for snø! Og det bråkte 
noe helt for jæv…! (Denne seansen ble 
fi lmet og foreligger som et slående bevis!) 
En annen, svært tidlig morgen, stilte en litt 
mindre traktor seg utenfor Åpent Bakeri, 
med motoren på full guff e og med et sjene-
rende blinklys. Sjåføren ble oppsøkt; han 
satt og sov i traktoren, med hørselvern, 
uten å skjønne hvilken støykilde han var. 
Han kjørte avgårde etter bestemt, men 
høfl ig anmodning! 

LITE HYGGELIG  Klager på 
alle disse episodene ble sendt til 
Bymiljøetaten som høfl ig svarte 
at klagen var mottatt, og at noe 
ville bli gjort, hvilket ikke skjed-
de, før vi en kveld tok kontakt 
med en av måkerne (for øvrig 
en veldig hyggelig fyr). Vi fi kk 
da vite at Vaktmesterkompaniet 
hadde oppdrag for kommunen 
om å rydde området i hageby-
en for snø. Vi fi kk til og med 
oppgitt navnet på ”områdean-
svarlig” som vi kontaktet for å 
klage over bråket. Det var en 
lite hyggelig samtale. Mannen 
viste, for å si det mildt, svært 
liten forståelse for vår klage 
(med argumentet om at ”det 
snør om natta, så vi må måke 
da”). Han ba oss ta kontakt 
med Bymiljøetaten hvilket vi 
gjorde med henvisning også 
til Straff elovens bestemmel-
ser om vern av den off entlige ro og orden 
(§181; pkt.c). Samtidig oversendte vi det 
nevnte fi lmopptak av måking uten snø 
gjennom store deler av natten på Damplas-
sen; en opptreden som syntes utilbørlig! 

Vi ble da, på en imøtekommende og 
hyggelig måte, forsikret fra Bymiljøetaten 
om at slike nattlige forstyrrelser ikke skul-
le forekomme, og at Bymiljøetaten ville 
ta opp klagen med Vaktmesterkompani-
et. Det har tydeligvis skjedd. Etter denne 
forsikringen har det blitt mye bedre - det 
måkes ikke lenger på nettene i området, og 
om det måkes, gjøres dette på mer norma-
le tider.

KLAGING NYTTER  Vi er selvsagt ikke 
imot at området blir framkom-

melig når det snør såpass mye som det 
har gjort i vinter. Men vi stiller spørsmål 
med den overdrevne måking av Damplas-
sen (som om denne skulle være en fl yplass), 
på bekostning av snørydding i de mindre 
veiene. 

Vi ble fortalt at kommunen hadde pri-
oritert området fra Sognsveien, opp Even-
tyrveien, over Damplassen og ned Jutul-
veien for syklister – derfor er planen den 
at denne sykkeltraséen skal holdes fri for 
snø i hele vinter. Måtte dette bare holde! 
Om det skulle snø mer, og traktorene igjen 
kommer tilbake for snørydding på nettene, 
ikke nøl med å klage til Bymiljøetaten. Det 
har vist seg å hjelpe!
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at klagen var mottatt, og at noe 
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 KLAGE PÅ BRØYTING PÅ NATTESTID - DAMPLASSEN 
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nattestid ved Damplassen.   
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WWW.SEM-JOHNSEN.NO

Sem & Johnsen 
Ullevål 

Velkommen innom vårt kontor på John Colletts plass 
for en hyggelig boligprat.

Anne Hillestad
996 18 365

Åse Jensen
957 89 931 

VESTGRENSA 4, 0851 OSLO

Hjorteveien 2
Bergsalléen 17
Langlia 15
Vestgrensa 1
Eventyrveien 11
Ullevålsalléen 38
Tyrihansveien 18

Sognsveien 51
Jutulveien 11
Sognsveien 51
Blindernveien 4
Tyrihansveien 26
Nils Lauritssøns vei 9
Eventyrveien 16

Damplassen 7
Ullevålsalléen 40
Hjorteveien 9
John Colletts allé 5
Sognsveien 54
Eventyrveien 22
Damplassen 12

Et utvalg boliger solgt gjennom Sem & Johnsen i Hagebyen og omegn siste år:


