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Å BLI HØRT 
ELLER IKKE ...

Ullevål hageby er et borettslag. Altså et 
fellesskap. Hvor sterk er fellesskapsånden 
her? Jeg vet ikke. Det jeg vet er at det er 
forskjellige interesser. Noe som er helt na-
turlig når Havebyselskapet omfatter over 
650 boenheter.  Noen vil ha høye hek-
ker som hindrer innsyn i hagene, mens 
andre vil ha striglete, pene hekker  slik 
hagebyen var opprinnelig tenkt. Denne 
saken skapte mye engasjement på gene-
ralforsamlingen for to år siden.

I år var en søknad fra eieren av piz-
zeriaen på Damplassen om utvidelse av 
åpningstid og serveringareal det store 
stridsspørsmålet. Mange av beboerne vil 
nok ønske seg at dette ble realisert. Noen 
av de nærmeste naboene  er sterkt imot 
fordi de opplever virksomheten som sje-
nerende. I dette terrenget må styret i Ha-
vebyselskapet manøvrere klokt. Noe de 
også gjorde. De fi kk fl ertall for et forslag 
om at styret skulle gå i dialog med både 
eieren av pizzeriaen og de berørte nabo-
ene for å se om det var mulig å komme 
fram til en løsning på uteserveringen som 
kanskje ikke bare var til å leve med, men 
som til og med var bedre enn dagens 
utfl ytende ordning. Inntrykket etter dia-
logmøtet i slutten av mai er at dette bør 
være mulig. 

Et annet stridsspørsmål i hagebyen 
har dreid seg om dyrehold. Istedenfor å 
bare bestemme retningslinjene uten vide-
re diskusjon med beboerne, så skal styret 
sende et forslag ut på høring.  Igjen en 
klok beslutning som uansett resultat vil 
styrke fellesskapet rett og slett fordi vi li-
ker å bli sett og hørt. 
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KuNsTeN Å BaLaNseRe

P O R T R E T T E T

Det er få ting som skaper mer interesse 
eller større konfl ikter enn hagebyens ute-
områder, det  være seg høyde på hekkene, 
hvilke trær som bør stå eller felles, bode-
nes plassering, underlaget på gangveier  
og tilveksten av dukkehus og trampoliner.

I dette villniset av ulike behov, re-
gler og formaninger fra Byantikvaren, 
skal Norling og hans tre kompanjonger i 
utomhusutvalget orientere seg. Da er det 
godt å vite at mannen har før han ble pen-
sjonist vært arkitekt i 45 år, har utført fl ere 
utredninger på oppdrag fra Havebyselska-
pet og har bodd i hagebyen i 35 år. I til-
legg til at vi har med en særdeles hyggelig 
og sindig mann å gjøre. 

Han understreker at Utomhusutval-
get kun skal behandle søknader fra bebo-
erne i forhold til gjeldende regler og gi råd 
til Havebyselskapets styre. Utvalget har 
ingen beslutningsmyndighet, det er det 
bare styret som har.

UTLØPT FØRERKORT Dag Norling fl yt-
tet sammen med samboer Guri Dahler til 
det vertikaldelte rekkehuset i John Colletts 
allé 46 i 1984. Som så mange andre ha-
gebybeboere har han bygd ut kjelleren. 
Loftet lot han stå som det var delvis for-
di det var vanskelig å bygge ut på en god 
måte og delvis fordi familien ikke hadde 
bruk for det. − Noen vil bo på ett plan når 
de drar på årene, men vi er fornøyde med 
å få gratis daglig trim av å bo over fl ere 
etasjer. Kanskje man holder lenger sånn, 
bremser litt på forfallet. 

Noe av det han liker spesielt med Ulle-
vål hageby, foruten det enestående og be-
varingsverdige miljøet av hus og hager, er 
at det er så nært til både sentrum og marka, 
både landlig og sentralt. Han forteller at 

han like ofte går til sentrum som han tar 
kollektivtransport.  Bil er uaktuelt, siden 
førerkortet hans er utløpt for lengst.  Må fa-
milien absolutt bruke bil, så kjører Guri i en 
av bilene til Bilkollektivet på Damplassen. 

− Jeg antar at biltettheten i Ullevål 
er større enn gjennomsnittet i Oslo. Det 
burde det ikke være noen grunn til. Det er 
få steder i Oslo der tilgangen til kollektiv-
transport er så bra, og bildeling er også et 
fi nt alternativ, sier han. 

FINT MED BROSTEIN Apropos trafi kk og 
Damplassen, så er det nok ikke alle som vet 
at han har mye av æren for dagens utfor-
ming av plassen. Før var det asfalt nesten 
helt inn til bassenget og ingen innsnevring 
av gateløpet, noe som gjorde at bilene 
kjørte ganske så fort over plassen og ingen 
steder var trygge å oppholde seg. Haveby-
selskapet utlyste i samarbeid med Byanti-
kvaren en arkitektkonkurranse på slutten 
av 80-tallet, og Norlings ideer med farts-
reduserende hindringer for bilene, såkalt 
designstyrt trafi kk, grøntareal og hellelagt 
plass med sitteplasser rundt plassen, vant 
fram. En annen hagebybeboer, Marianne 
Øverlie, studerte landskapsarkitektur på 
den tiden. Sammen med en annen student 
laget hun en detaljert utforming basert på 
konkurranseutkastet og stod for prosjekte-
ringen. Han forteller at omformingen av 
plassen møtte noe motstand i  begynnelsen. 

− Det var noen som fortsatte å råkjøre og 
som fi kk skadet hjulene da de sneiet bort i 
fortauskanten.

− Er det noe du ville ha endret på plassen i 
dag?

− Det hadde vært veldig fi nt med bro-
stein, det hadde både stått i stil med områ-
det og også virket fartsdempende.  Men det 
er jo et kostnadsspørsmål. 

Han kunne også tenkt seg at fortauet 
utenfor butikkene var bredere slik at det 
kunne stå salgsboder ute i sommerhalvåret. 
− Jeg minnes at trafi kketaten motsatte seg 
dette fordi de var opptatte av at parkerte bi-
ler måtte ha nok plass til å rygge ut for ikke 
å komme i konfl ikt med passerende biler. 

Han savner også noe helt annet på 
plassen. Ender. − Det var alltid ender i 
bassenget før, og jeg hadde håpet at de vil-
le komme tilbake etter omleggingen.

HULL OG MANGLER  Styret er i samar-
beid med Byantikvaren i gang med å se på 
en ny veileder for uteområdene i hageby-
en. Utomhusutvalget har synspunkter og 
har ytret ønsker å bli rådspurt i prosessen.  

− Et problem med sånne veiledere er 
at hagene er så forskjellige både når det 
gjelder størrelse, terreng, nærhet til byg-
ning og grad av eksponering for innsyn. 
Hvis reglene er for generelle, eller for spe-
sielle, vil de kunne være til hinder for gode 
løsninger, sier han. 

Et annet problem med de eksisterende 
reglene, er at det er store hull. Beboerne 
har mange behov som veilederen ikke 
fanger opp, og noen tyr til improviserte 
løsninger. Det er for eksempel ingen god 
veileder for lagring av sykler, barnevog-
ner, ved, utemøbler og annet der de ty-
pegodkjente hagebodene blir for trange 

Skal du gjøre en større inngripen i hagen din, er det stor mulighet for at Dag Norling 
vil se nærmere på det. For i vår ble han leder for Havebyselskapets utomhusutvalg. 

Tekst: Olav Rokseth  Foto: Pål Rødahl

Et tema som endelig ligger 
i tiden, er erkjennelsen 
av hvor viktig biologisk 

mangfold er.

Dag Norling synes 
Damplassen fungerer 

godt den dag i dag, selv 
om han gjerne skulle ha 

byttet ut asfalten med 
brostein.
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A K T U E L T

eller uegnet. Det kan være behov for enkle 
overdekningsløsninger. 

Han gikk en runde i hagebyen i fjor 
høst, og talte 130 boder, 34 dukkehus. I 
tillegg var det 40 skur/overdekninger som 
det ikke er forhåndsgodkjenning for, og 55 
trampoliner som gjør ganske mye av seg, 
og som reglene nå ikke sier noe om. 

− Hvis vi skal ha regler for trampoli-
ner, må vi også ta hensyn til at det er viktig 
at barn har et trygt oppvekst- og utfoldel-
sesmiljø, sier han.

For sesonglagring av bildekk, hage-
møbler, sykler og annet har felles lagrings-
boder vært lansert som en god idé. Flere 
alternativer har vært luftet, men ingen 
avgjørelser er tatt. Inntil bedre løsninger 
kommer på plass gjør han som fl ere an-
dre: han lagrer ting på hytta. 

BEBOERNES TRIVSEL − Generelt gjel-
der det å fi nne gode løsninger som balan-
serer mellom bevaringsperspektivet som 
Byantikvaren er fremste eksponent for, og 
trivselen til beboerne. Byantikvaren har 
veldig sterke synspunkter på bebyggelse 
og uteområdene.  Fredning er riset bak 
speilet, og ingen er tjent med dette. Sam-
tidig må vi ta hensyn til beboernes svært 
varierende behov. Jeg har ytret ønske om 
å få være med på denne prosessen, og det 
er viktig å få avklart handlingsrommet 
som vi har i forhold til Byantikvaren. Vi 
må ha regler det er alminnelig aksept for 
slik at de er mulig å håndheve. Ingen vil 
ha et hagepoliti, sier han. 

− Et tema som endelig ligger i tiden, 

er erkjennelsen av hvor viktig biologisk 
mangfold er, sier han. Gamle trestammer 
med sopp og råte, insekter og småfugler 
inngår i sunne biologiske kretsløp. Striglete 
prydhager og kortklipte plener som fordrer 
motorstøy og sprøytemidler bør ikke være 
eneste ideal. Mange bruker mye tid og om-
tanke på hagene sine. Det dyrkes bær, frukt 
blomster og grønnsaker. − Det er bra og 
slik skal det være i en hageby, sier han. 

FENGSLER Norling har som privatprak-
tiserende arkitekt jobbet med mange 
prosjekter der oppgaven har vært å ta ut-
gangspunkt i eksisterende bebyggelse, som 
i restaureringen av Eidsvollbygningen til 
grunnlovsjubileet og fl ere ombyggings-
prosjekter på Akerhus festning. 

− Jeg synes det er mest spennende å 
jobbe med transformasjoner, å jobbe med 
noe som er bygget før for gi det et helt nytt 
innhold. Det kan være god ressursutnyt-
telse i å ta vare på det gamle der det er 
mulig,  i stedet for å ta i bruk jordbruks-
arealer og uberørt natur. Naturen er jo 
allerede under stort press. 

Et nærmere studie av CVen, viser at 
han har jobbet mye med fengsler. 

− Jeg traff  veldig mange fl otte folk i 
kriminalomsorgen, folk som ser på fengs-
ling som rehabilitering mer enn straff . In-
gen må være naive, og selvsagt er det folk 
som samfunnet må beskytte seg mot, men 
det det er viktig å bygge opp folk. Alle skal 
i prinsippet en dag ut igjen og kan bli dine 
naboer. Mange innsatte har et dårlig ut-
gangspunkt. Man må i størst mulig grad 

tilstrebe normale soningsomgivelser så de 
innsatte får botrening. Mange av dem har 
manglet helt elementære erfaringer som å 
spise sammen rundt et bord. 

KLATRER Vi nevnte innledningsvis at 
Norling setter pris på å gå i trappene 
hjemme. I tillegg trener 75-åringen jevn-
lig. Han er med i en gjeng med seniorer 
som klatrer på Klatreverket på Torshov to 
til tre ganger i uka. − Flere er godt over 80 
og klatrer fortsatt på imponerende høyt 
nivå. Med en liten selvironisk snert kaller 
vi oss Geriatrisk Klatrekompani. Etter at 
vi har klatret i to timer, drikker vi kaff e og 
skravler en times tid. Det er veldig fi nt so-
sialt, sier han.

I  tillegg går han tur én til to ganger 
tur i uka, og svømmer og gjør styrketre-
ning på Domus Atletica én gang i uka.

Turer i fjellet står også høyt på prio-
riteringslista. Lange ski- og fotturer i nor-
ske fjell, på Svalbard og Grønland.  Han 
prøver dessuten å forlenge sommeren ved 
å gå i fjellet lenger sør, som i Pyreneene, 
Korsika, Dolomittene og Kaukasus i 
Georgia. Interessen for fjell og fremmed 
byggeskikk har også ført til mange turer 
til Nepal, der han blant annet var med å 
rehabilitere et gammelt tempel som var 
skadet av jordskjelv. Videre har han vært 
leder av Norge-Nepal-foreningen i mange 
år.

Balansegangens kunst er altså en 
egenskap Norling har bruk for både når 
han klatrer og i arbeidet med å fi nne gode 
løsninger i hagebyen. 

RING OSS PÅ TLF. 22 09 96 80

Vi leverer og monterer alt av glass! 

♦ Vindusglass
♦ Bildeglass
♦ Isolerglass
♦ Peisglass
♦ Herdet og laminert glass
♦ Speil og hyller etter mål

♦ «Skreddersydde» dusjløsninger
♦ Glass til kjøkken/backsplash
♦ Brannhemmende og lyddempende glass
♦ Balkong glass
♦ Fasade- og takglass
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Haner, bier og akvarier over 
250 liter skal ikke tillates, iføl-
ge et forslag til nye retnings-
linjer for dyrehold i hagebyen. 
Forslaget sendes ut til høring 
på forsommeren.

Av Olav Rokseth

Havebyselskapet har mottatt forespørsler 
om å åpne opp for småskala husdyrhold 
som høns, kaniner, minigris og bier. Sty-
ret anser at slikt husdyrhold bør reguleres 
av hensyn til naboer til dem som har dyr. 
Havebyselskapet har ikke hatt retningslin-
jer for dyrehold de senere tiår, og ønsker 
derfor tilbakemeldinger fra beboerne. 

Forslaget til retningslinjene er foran-
kret i ordensreglenes §13, som 21. mars 
2019 ble endret til å lyde:  Vanlig dyrehold 
tillates, såfremt det ikke er til alvorlig sjenanse el-
ler plage for andre. I motsatt fall kan styret kreve 
dyrene fjernet.

HØR MED NABOEN
Et av punktene  i forslaget er at det er 
ikke tillatt med dyrehold som innebærer 
alvorlig sjenanse, plage eller ulempe for 
naboer i form av f.eks. støy, lukt, aggressiv 

adferd, allergiske reaksjoner eller at dyre-
holdet tiltrekker seg skadedyr eller rovdyr. 
Selskapet anbefaler at den som ønsker å 
anskaff e dyr, forhører seg med sine naboer 
før dyret anskaff es.

BIER PÅ FELLESAREALER
Styret foreslår at følgende dyr ikke skal 
være tillatt: 
• Dyr som allment anses som farlige for 

mennesker (giftige eller aggressive)
• Dyr som kan være til skade for bygnin-

gen eller andre leiligheter, f.eks. pga. 
krav til fuktig luft, dyrets tyngde, fotav-
trykk eller behov for stort vannbad, eller 
at dyret er vert for skadedyr/-insekter

• Akvarier over 250 liter 
• Haner 
• Bier i bikube. Man kan søke styret om 

tillatelse til å ha bikuber på felles utea-
real

• Dyr som hver for seg eller samlet kre-
ver utendørs innhegning, bur e.l. som 
utvendig er høyere enn 1,3 meter  eller 
større enn 3,0 kvadratmeter

• Dyr som hver for seg eller samlet krever 
hus med innlagt lys eller varme om vin-
teren eller hus som utvendig er høyere 
enn 1,3 meter eller større enn 3,0 kva-
dratmeter. 

• Dyr som krever både bur og hus, som 
samlet er større enn 3,0 kvadratmeter 
målt utvendig

Styret vil heller ikke tillate kommersielt 
husdyrhold, dyrepensjonat eller oppdrett.

Flere andre punkter i de foreslåtte 
retningslinjene spesifi serer nærmere mu-
ligheten for dyrehold. 

Kommentarer, forslag og andre inn-
spill sendes adm@hagebyselskapet.no 

FORESLÅR FORBUD MOT HANER OG BIER

Japanske dvergsilkehøner, som disse i Hjorteveien 11, kan tillates i følge forslaget til retningslinjene for dyrehold i hagebyen, så lenge 
de ikke innebærer alvorlig sjenanse, plage eller ulempe for naboer. Foto: Olav Rokseth

Hanefar kan gale så mye han vil, i hage-
byen får han ikke være. 
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eller uegnet. Det kan være behov for enkle 
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IKKE KLIMABRØL 
I HAGEBYEN
Generalforsamlingen 
vedtok med overvel-
dende fl ertall å ikke 
realitetsbehandle for-
slaget om at Haveby-
selskapet skal støtte 
Klimabrølet som skal 
gjennomføres i august. 
Styret anså at Klima-
brølet ligger utenfor 
selskapets formål. 
”Styret anser at an-
delseierne og beboere 
heller kan/bør støtte 
og engasjere seg di-
rekte i organisasjoner 
og bevegelser som 
samsvarer med egne 
synspunkter i klimasa-
ken og andre politiske 
saker,” het det i innstil-
lingen fra styret.
Her må det påpekes 
at salen ga applaus 
etter utredningen fra 
forslagsstiller, noe som 
tyder på at klimasaken  
er noe som engasjerer 
hagebybeboere.
Det var også et over-
veldende fl ertall for å 
oversende et forslag 
om sirkulærøkonomi til 
styret.

UTLEVERING 
AV PAKKER
Posten i Coop Me-
ga-butikken på Ullevål 
stadion ble avviklet 
i mai, og overført til 
Nydalen postkontor. 
Leietakere av postbok-
ser får samme adresse 
og postboksnummer. 
Samtidig åpnet Pos-
ten tre steder for pak-
keutlevering: Jernia 
Stadion på Ullevål, 
Matkroken på Tåsen 
og på Rema 1000 i 
Rolf E. Stenersens allé. 
Rekommanderte sen-
dinger, samt sendinger 
som det må betales 
for, blir utlevert ved Tå-
sen Post i Butikk - Spar 
Tåsen, forklarer Wen-
che Lund, distriktssjef 
for Post i Butikk.

UTEKINO
Bydel Nordre Aker har 
gitt 20.000 kr i frivillig-
hetsmidler for å arran-
gere utekino på nedre 
Ullevål i år. Prosjektet 
tar sikte på å rekruttere 
minoriteter til arrange-
mentet. Ullevål idretts-
lag fi kk 20.000 kroner 
til anskaffelse av kafé-
bord og slipemaskin til 
skøyter.

HUNDEJORDER
Bydelsutvalget har 
pekt ut seks steder de 
mener passer som fri-
områder for hunder. 
Ett av stedene er i vårt 
nærområde: Rektor-
haugen/Ring 3 . Ved 
supplering av eksis-
terende gjerder kan 
deler av området be-
nyttes. Bakgrunnen for 
saken var Venstre-po-
litiker May-Brith Døs-
slands utspill i fjor, der 
hun ba befolkningen, 
gjennom Nordre Aker 
Budstikke, om innspill 
til fremtidige friområ-
der for hunder i Nordre 
Aker. Dermed er det 
opp til Bymiljøetaten å 
vurdere bydelens inn-
spill, og som avgjør om 
Nordre Akers hundeei-
ere, og fi rbente venner, 
har noe å glede seg til 
eller ei.

KOAKS KOAKS
En stor granittfrosk ko-
ser seg ved trappetrin-
nene til Havebyselska-
pets kontorer. Den ble 
for en tid tilbake funnet 
i Halsparken. Savnes 
den, kan eier kan man 
henvende seg til sel-
skapet. 

Planen er at alle de 60 parkerings-
plassene som Havebyselskapet leier 
ut vil kunne få el-lading i løpet av 
høsten.

Av Olav Rokseth

Plassene det er snakk om ligger i hovedsak i John 
Colletts allé og i Ullevålsalléen. 

Styret har, som det ble redegjort for på gene-
ralforsamlingen, lagt til grunn at kostnader knyttet 
til el-lading skal fi nansieres av dagens og fremtidige 
brukere basert på pået prinsipp om selvkost.  Slik 
det ligger an nå, vil de som i dag leier parkerings-
plass få tilbud om å få oppmontert ladeboks under 
forutsetning av at det innbetales et innskudd på ca. 
25.000 kroner. Hvis man fl ytter eller av andre grun-
ner ikke vil ha ladeboksen, får man pengene minus 
avskrivning tilbake. 

En foreløpig undersøkelse viste at litt over halv-
parten av de 60 aktuelle leietakerne ønsket å inves-
tere i en ladeboks.

MAS PÅ KOMMUNEN
Kommunen har fra før satt opp åtte ladestasjoner 
i Vestgrensa, og sagt at det kommer fl ere på Dam-
plassen. På disse plassene betaler man bare for for-
bruket.

− Det er mangel på ladestasjoner i området 
vårt, og jeg vil oppfordre beboere som ønsker fl ere 

ladestasjoner til å mase på kommunen, sier daglig 
leder Tor Langø i Havebyselskapet.

Han forteller at borettslaget har fått inn fl ere 
tilbud, og planen er at styret skal ta endelig stilling 
til valg av leverandør før sommerferien. De kriterier 
som legges til grunn for valg av leverandør er pris, 
kvalitet på ladebokser,  service og beredskap, vedli-
keholdsrutiner og fakturerings løsninger.  Valgte le-
verandør må kunne følge opp alle forpliktelser knyt-
tet til den enkelte bruker og besørge at 
Havebyselskapet får overført regelmessig innbeta-
linger som f.eks. knyttet til strøm, månedlig gebyr og 
innskudd. 

LADEBOKSER SNART I BOKS
Daglig leder Tor Langø i Havebyselskapet viser her noen av parkeringsplassene i John Colletts allé der det 
kommer el-ladebokser. Foto: Olav Rokseth

Forsøpling er et økende problem i 
hagebyen, og det er beboerne selv 
som står for problemet.

Av Olav Rokseth

− Det er skammelig hvordan enkelte bare slenger av-
fallet sitt på bakken ved containeren hvis den er full, 
i stedet for å gå videre den korte veien til neste con-
tainer, sier leder i Ullevål velforening Petter Spence.

Han mener at det kan være aktuelt å sette opp 
søppelspann i inngangene til Ullevålsalléen 30  32 
inntil avfallsbrønner kommer på plass. Han oppfor-
drer alle beboere til å gå i seg selv og ikke kaste 
søppel der det ikke skal ligge.

Havebyselskapet forsøker å rydde opp ukentlig, 
noe som medfører merarbeid for de ansatte. − Det 
ligger regninger og adressert reklame i søppelet, og 
vi ser at det er våre egne beboere som står for for-
søplingen, sier daglig leder Tor Langø. 

MER FORSØPLING

”Maiblomst” ved Ullevållsalléen 32 ca én uke etter at renovasjonsbilen rensket områ det. Foto: Peter Mohn

I mai sto disse gule påskeliljene 
og hvite pinseliljene ved porten 
til Havebyselskapet i vakker 
blomst. 

VAKKER 
BLOMSTRING
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Ullevå l 23/4. Sverre Borge Buer. Kari og  Jonas
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MER FORSØPLING

”Maiblomst” ved Ullevållsalléen 32 ca én uke etter at renovasjonsbilen rensket områ det. Foto: Peter Mohn

I mai sto disse gule påskeliljene 
og hvite pinseliljene ved porten 
til Havebyselskapet i vakker 
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VAKKER 
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GLADNYHET FOR 
SENIORSENTERET
Seniorsenteret har 
mottatt den gledelige 
meldingen fra bydel 
Nordre Aker om at 
driftskontrakten vil bli 
forlenget med 1 år, 
dvs. ut 2020 – og i til-
legg uttrykker Bydels-
utvalget  i sitt møte 
9. mai full forståelse 
for den usikkerheten 
som seniorsentrene 
har levd med ikke er 
akseptabel. Bydelsut-
valget ser betydnin-
gen sentrene har for 
eldrepolitikken og vil 
derfor støtte fremti-
dig drift, så brukerne 
av vårt lokale senior-
senter ikke lenger be-
høver å bekymre seg 
for fremtiden. Det er 
god oppslutning om 
Ullevål hageby seni-
orsenter, ikke minst 
takket være et allsidig 
tilbud inklusive gode 
foredrag. Senteret vil 
holde oppe gjennom 
sommeren, bortsett fra 
perioden 15.-28. juli.

FÆRRE BILER
På årets generalfor-
samling la Jonas Kure 
Buer fram et forslag 
om at Havebyselska-
pet burde jobbe for 
å motivere beboere 
til færre biler per hus-
stand.  Eksempelvis 
gjennom en intern bil-
delingsløsning i tillegg 
til andre bildelings-
konsepter.
− Slike spørsmål pas-
ser det godt å ta opp 
i trafi kkgruppa eller 
i vellet. Fokuset på 
redusert bilbruk, stør-
re bruk av kollektive 
transportmidler og 
sykling, er noe alle er 
opptatte av, sier leder 
av  trafi kkgruppa Fro-
de Onarheim. 

Over hundre stemmeberetti-
gede deltok på årets general-
forsamling i Havebyselskapet. 
Spesielt søknaden om utvidel-
se av pizzzeriaen på Damplas-
sen skapte mye engasjement 
(se egen sak s. 16)

Tekst og foto: Olav Rokseth

De tre sakene om klima og miljø (Kli-

mabrølet, redusert bilhold og sirkulær-
økonomi) pluss forslaget om å støtte den 
nyopprettede velforeningen fi kk mye ap-
plaus, men alle ble avvist eller oversendt til 
styret. Trafi kkutvalget i styret skal utvide 
saksfeltet til å omfatte tiltak for redusert 
bilhold. 

NYTT STYRE
Cathrin K. Conradi i Per Gynts vei 1 ble 
valgt som nytt medlem i styret, mens 

Christian Schøyen i Per Gynts vei 5 
ble gjenvalgt. Bente Follestad Bakken i 

John Colletts allé 64 og Svein Arne Bug-
geland i Vålveien 3 ble begge valgt som 
nye varamedlemmer.

Terje Nybøe i Sognsveien 48 ble valgt 
til ny leder av kontrollnemnda. Randi 
Forfang i Vestgrensa 5 og Eivind Jacobsen 
i Hjorteveien 5 ble valgt som nye medlem-
mer.

Hele valgkomiteen, Stein Sørby, John 
Colletts alle 54, Paal Riborg, Per Gynts 
vei 3, Trude Heber, Damplassen 14 og 
Kristine Hovland (vara) Damplassen 11 
ble gjenvalgt. 

NYE KOSTER I HAVEBYSELSKAPET

Bente Follestad Bakken, ny 
vara i styret

Cathrin K. Conradi, nytt styre-
medlem

Terje Nybøe, ny leder av kon-
trollnemda

Svein Arne Buggeland, ny vara 
i styret

Det var stort engasjement under generalforsamlingen. 
Målet er nå at oppgraderingen av 
John Colletts plass skal stå ferdig til 
17.mai neste år. Anlegget er noe re-
dusert i forhold til de siste planene. 
Blant annet er scenen tatt ut.

Av Olav Rokseth

Mesteparten av oppgraderingen vil være innen-
for selve trikkesløyfa.  Der blir det beplantning av 
blomster, busker og lave trær, og åtte til ti benker. 
Gangveier vil gå på kryss og tvers.  . Utenfor sløyfa 
skal det bli noen parkeringsplasser for sykler. Her 

vil det også bli noen regnbed som skal ta opp over-
skuddsvann

− Scenen ble tatt ut av økonomiske årsaker, 
men vi håper å kunne få dette fi nansiert på et se-
nere tidspunkt, sier prosjektleder Bent Gether Røn-
ning i Bydel Nordre Aker til Hagebybladet.

Prosjektet blir sendt ut på anbud i løpet av som-
meren, med oppstart av arbeidet i høst.

Det er Dronninga Landskap som har prosjek-
tert oppgraderingen, nå for tredje gang. Tidligere 
har det vært reist kritikk mot bydelsutvalget for at 
det ble brukt fi re millionen kroner på planer som 
ikke lot seg realisere når det viste seg at prosjektet 
ble dyrere enn pengesekken tillot. 

REDUSERT OASE

 I slutten av mai ble deler av John Colletts plass gravd opp for å ta giftprøver av grunnen,  for så å bli asfal-
tert igjen. Foto: Olav Rokseth

KAN BLI MER HAGEBYHONNING
Det kan bli mer hagebyhonning i år. Nå har jen-
tene som stod bak de to bikubene i fjor i begyn-
nelsen av John Colletts allé utvidet med én til. I 
tillegg har en annen birøkter satt opp en gul kube 
som fungerer som en yngelkasse der dronningen 
legger egg. Det vil også komme en såkalt skatte-
kasse der biene lager honning opp på den etter 
hvert. − Vi vil takke til alle beboere i Ullevål ha-
geby for å ha fi ne hager med mye mat for biene 
våre, sier Lucia Cerulova.

Været er en viktig faktor for hvor mye honning det 
blir fra kassene i John Colletts allé. Hagebybladet 
følger med og kommer tilbake til saken i septem-

ber-utgaven. Foto:  Olav Rokseth
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Naomi Svalastog (16) i Moltke Moes 
vei er én av ti ungdommer fra hele 
landet som skal være jurymedlem i 
forbindelse med at Solofondet vek-
kes til live.

Av Olav Rokseth

Fondet skal dele ut opptil 800 000 kroner totalt i 
2019 til ungdom mellom 15 og 25 år, og kriteri-
et for å kunne bli tildelt midler er at søkerne viser 
genuint engasjement for å enten realisere seg selv 
eller gjøre andre menneskers liv bedre – gjerne 
gjennom uortodokse metoder. Årets søknadsfrist 
var 31. mai.

Naomi forteller til Hagebybladet at det var litt 
mer jobb enn hun trodde å være jurymedlem. Hun 

har lest gjennom 300 søknader og gitt dem poeng 
fra 1 til 10. − Det var noen gode søknader som jeg 
ga ti poeng, men også noen som bare fi kk ett poeng, 
sier hun.

SKOLESTREIK
Naomi er opptatt av at alle skal få lik tilgang til 
kultur, og støtter arbeidet for å få til et kulturhus i 
Kinobygningen på John Colletts plass. Selv spiller 
hun fi olin på fritiden, og går på kunst-, design- og 
arkitekturlinje på Edvard Munch videregående sko-
le. Hun har også et stort engasjement for klima og 
miljø, og samme dag som vi da vi møtte henne på 
Åpent bakeri hadde hun deltatt i skolestreiken foran 
Stortinget.

Solofondet har tidligere delt ut 11 millioner kro-
ner fordelt på 1300 prosjekter. Erlend Loe og Kris-
tian Valen er blant de som har mottatt støtte. 

BRENNER FOR KULTUR OG MILJØ

Naomi Svalastog hadde deltatt på skolestreiken for klima da vi møtte henne utenfor Åpent bakeri på Dam-
plassen. Foto: Olav Rokseth

MYSTISK 
SPERRING
Naboer klødde seg i hodet over 
hvem som hadde satt opp disse 
sperringene i John Colletts allé 
ved Ullevål skole. Vi kom over 
hendelsen søndag ettermiddag 
19. mai. Metallgrindene var tatt 
fra porten til Gustav Heibergs 
vei, mens bordets  tilhørighet 
var og er uklart. Noen som føler 
seg kallet til å oppklare mysteri-
et? Foto: Olav Rokseth

Fra 1. juni er det kommet hele 53 
nye bomstasjoner i drift i Oslo, så 
nå er det slutt på gratisturer inn til 
sentrum, eller på tvers av byen. 

Av Bjørn Jensen

I vårt nærområde er bomstasjonene plassert i Blin-
dernveien v/Marienlyst skole, i Sognsveien v/Ulle-
vålsalléen, Tåsenveien v/Ullevål sykehus, Uelands 

gate v/Ring 2 samt Kierschows gate mellom Kirke-
veien og Uelands gate. Det blir også betaling i beg-
ge retninger, dog med lavere tariff er og én betaling 
pr time. Prisene er satt til kr 21 utenom rushtid og 
kr 28 i rushtiden for bensinbiler, og kr 25/31 for 
dieselbiler i  Osloringen. I indre ring (Ring 2) kos-
ter kr 17/21 for bensinbiler og kr 19/23 for die-
selbiler. El-biler slipper med omtrent en fi redel av 
prisen. Defi nisjonen av rushtid er mellom kl 06.30 
og 09.00, samt 15.00 til 17.00 på vanlige ukedager. 
Med bombrikke vil rabatten ble økt fra 10% til 20%

 SLUTT PÅ GRATISTURER

ÉNSPRETTEN 
PÅ NYTT 
Fjorårets enspretten-
mesterskap gjentas 
16. juni klokka 14, i 
skolegården på Ulle-
vål skole. I fjor var det  
40 deltakere, og håpet 
er at minst like mange 
deltar i år. I tillegg til 
heder og ære blir det 
premier til årets mes-
ter, samt gavekort i 
premie for spesielle ut-
merkelser (beste slakt, 
beste ofring og beste 
enkeltprestasjon). Alle 
som bor i området 
mellom 12-19 år er vel-
komne til å delta. Nytt 
av året er at det blir en 
deltakeravgift på kro-
ner 50,- siden det blir 
litt kostbart i lengden 
for arrangør Magnus 
Ormåsen å betale pre-
miene av egen lomme 
i lengden. Påmelding 
skjer ved å vippse 50 
kroner til 902 81 099. 
Husk å legge ved navn 
og alder på deltakeren. 
Frist for påmelding er 
mandag 10. juni.

HAGEBYSIDER 
GÅR UNNA
Sideren Ring 3 som 
Martin Vikesland i 
hagebyen står bak, 
selger godt, blant an-
net på pizzeriaen til 
Lofthus Samvirkelag 
på Damplassen. Over 
halvparten av eplene 
er fra Ullevål 
hageby. Ci-
deren har 
fått gode kri-
tikker, Ápe-
ritif  skriver 
fø lgende: 
Veldig les-
k e n d e . 
B e s t e 
s ideren 
L o v l ø s 
har pro-
dusert så 
langt.

SOT PÅ 
DAMPLASSEN
Sot fra ovnen i pizze-
riaen på Damplassen 
har vært et problem 
for noen av  naboene.  
− Det er helt uhold-
bart. Det blir sorte 
prikker på utemøbler 
straks jeg setter dem 
ut, sier Liv Clausen i 
Damplassen 5 til Ha-
gebybladet. Eirik Se-
valdsen i Lofthus Sam-
virkelag sier at han tar 
problematikken på 
alvor. − Vi bruker bare 
tørr, fi n bjerkeved og 
pipa to ganger i året. 
Det kan ha vært ovnen 
som er problemet, og 
derfor har vi nå bestilt 
en spesiell kost som 
gjør at vi kan komme 
ordentlig til når vi skal 
rengjøre den, sier han. 
Han forteller at et an-
net problem kan ha 
vært at ovnen ikke er 
i bruk mandag og tirs-
dag da restauranten 
er stengt, men at det 
nå vil fyres også disse 
dagene. 

Akkurat når Hage-
bybladet er ferdig 
med intervjuet med 
Sevaldsen, ankommer 
feiefi rmaet for å ta seg 
av pipa til pizzeriaen. 

FLOTT BRO
Den nye store broen med gang- og sykkelvei over 
Ring 3 ved Ullevål stadion ble nylig åpnet til glede 
for både syklister og gående. Rundkjøring ved T-ba-
nestasjonen som har vært meget trang og uover-
siktlig i lengre tid, blir i skrivende stund ferdigstilt, 
mens resterende arbeider på bakkeplan forsøkes å 
bli avsluttet til fellesferien starter, ifølge entreprenø-
ren som ifølge kontrakten skal være ferdig i løpet av 

august. Ruter/Sporveiens bygging av ny likeretter 
og torg med kiosk og sykkelskur er i rute som inne-
bærer ferdigstilling innen 1. oktober. Det er å håpe 
at sykkelfeltet i Sognsveien kan bli tømt for grusen 
som er lagt ut for å gjøre kjøring av anleggsbiler en-
klere, slik at syklistene kan slippe risikoen for å kolli-
dere med biler når de tvinges ut i bilfeltet. 

Sykkelfelt og begge retninger og adskilt fotgjengerfelt gjør den nye broen til en drøm for myke trafi kanter.  
Foto: Knut Hovind
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 SLUTT PÅ GRATISTURER
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A K T U E L T

QUIZ

SVAR

1. Hva er målene på en godkjent standard utebod i Ul-
levål hageby

2. Hvem skrev boken «Ti unge liv. Hagebyen mot ha-
kekorset» 

3. Hvor mange husnummer er det på Damplassen?
4. Hvem er styreleder i Havebyselskapet. 
5. Hvilket yrke hadde Gäblein som Gäbleins vei er opp-

kalt etter? 
6. Hvor mange personer sitter i styret i Havebyselska-

pet? 
7. Når ble Representantskapet i Oslo Havebyselskap be-

sluttet nedlagt? 
8. Hvilken type allétrær er det i Eventyrveien? 
9. Hvilket år kjøpte Kristiania kommune jordene til går-

den Store Ullevål?  
10. Hvorfor kjøpte kommunen området? 
11. Hva het engelskmannen som i 1902 la fram ideen om 

hagebyer som den ideelle boform i boken Garden Ci-
ties of  Tomorrow?  

12. Når hadde kinoen på John Colletts plass sin første 
premiere og når ble kinoen lagt ned?

Tor Langø i Havebyselskapet og Anne Ebbing har bidratt med spørsmål

1. 220cm x 220 cm.
2. Odd Tiller
3. Det er 25 husnummer. Nummerering starter ved Eventyr-

veien og går mot klokken. De fl este inngangene er fra bak-
siden. 

4. Vibeke Goplen Haug (valgt for periode 2018-2020)
5. Han var sjefsgartner under generalauditør Johan Lengnick 

som eide Store Ullevold gård i andre halvdel av 1700 tallet.
6. Det sitter 7 personer i styret.
7. Dette ble vedtatt på borettslagets generalforsamling i 2012
8. Malus Dolgo (prydeple)
9. 1909
10. For å avhjelpe den alvorlige boligkrisen
11. Ebenezer Howard
12. 1928 og 1968. I jubileumsboken Landsbyen i byen står det 

feilaktig at kinoen ble nedlagt i 1964.

1 4

5

11
Nedenfor tennisbanene ved Damplassen 
ligger en haug med kuttefl is som beboere 
i hagebyen kan forsyne seg av til jordfor-

bedring eller i stedet for bark. Mestepar-
ten stammer fra kirsebærtrærne som ble 
felt langs Sognsveien i vinter. Havebysel-

skapet vil også bruke en del av fl isen i 
skråningen mellom Halsparken og bak-
gården til kontoret. 

BARE Å FORSYNE SEG

Ønsker du å få tips om hva 
du kan gjøre i hagen din for 
å løse utfordringene med 
fremtidens regnvær?  Da bør 
du legge turen til Sogn Hage-
koloni søndag 16. Juni. 

Fra kl 12-15 denne søndagen inviterer 
Sogn Hagekoloni til Sogn Hagelab, en 
dag om hvordan skape godt bymiljø og 
løse utfordringer med fremtidens regnvær 
gjennom å ta naturens prosesser i bruk. 
Du kan lære mer om overvannsproble-
matikken, blågrønne løsninger for over-
vannshåndtering, biomangfold og godt 
bymiljø. Du får også tips om hva du kan 
gjøre selv på egen tomt. 

Eva Vike fra Institutt for landskaps-
arkitektur, NMBU vil holde foredrag om 
plantevalg for regnbed og våte områder i 
hagen.

Det blir guidet tur i kolonihagen for å 
se på forskjellige blågrønne tiltakene som 

er etablert for  overvannshåndtering. Det 
blir dessuten en presentasjon av koloniha-
gens bie-prosjekt, ved våre dyktige birøk-
tere. Og det er kafé!

Arrangementet og prosjektet er et 
samarbeid mellom Norsk Institutt for 
Vannforskning (NIVA), NMBU, Vann og 
avløpsetaten i Oslo kommune og Sogn 
Hagekoloni.  Arrangementet er del av 
Oslo Europeisk Miljøhovedstad og støttet 
av Sparebankstiftelsen. 

Overvanning kan bli en økende ut-
fordring for hageeiere. Foto:  Leidov 
Magelssen

TIPS OM HAGE OG REGN
UNNGÅ 
BYGGE-
SKANDALE
Unngå byggeskandale
Styret i Helse Sør-Øst RHF skal i 
sitt møte i juni ta en beslutning 
om byggeplanene for et nytt sy-
kehus på Gaustad som ledelsen 
på Rikshospitalet har drømt om og 
prosjektert i årevis selv om plane-
ne har møtt massiv motstand fra 
fagmiljøene. Det er liten tvil om at 
en utbygging av Ullevål sykehus vil 
bli vesentlig billigere, samt at tom-
ten på Ullevål er stor nok til å møte 
fremtidens behov – i motsetning til 
Gaustadprosjektet. Det er lov til å 
håpe at sunn fornuft vil seire over 
prestisjen og at helseforetaket så 
vel som Helseministeren snur i tide 
så en byggeskandale kan unngås.

Bjørn Jensen
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Anne Ebbing skriver følgende om dette fl yfotoet som Per Husby sendte til Hagebybladet: Vestre Aker kirke ligger for seg selv i 
skogen nede til venstre i bilde. Rett under kirken ser du krysset Sognsveien/Kirkeveien og rett til høyre for det har du Ullevål sykehus 
med fl otte lamellbygninger. Bygningen med tårnet ligger parallell med Kirkeveien. Bildet er tatt fra øst mot vest. Kinobygningen er 
ikke bygget enda og heller ikke Nils Henrik Abels vei, men Prestegårdsveien og John Colletts allé ser du tydelig som en langsgående 
stripe midt på bildet, under fl yet. 
Noe som vil tippe året bildet ble tatt?

ÅPNER FOR 
ETTÅRINGER
I høst kan ettåringer få plass i Damplas-
sen barnehage. Barnehagen er nå delt 
inn i én avdeling for småbarn og én for 
store barn. − Vi har valgt å ta inn ettårin-
ger da vi ser eff ekten av å kunne jobbe 
med barna fra starten av, og legge et godt 
og trygt grunnlag for utvikling og læring 
fra første dagen, sier styrer Kristin Røn-
ning til Hagebybladet. Hun legger til at 
inndelingen i en små- og en store barne-
avdeling gjør at det pedagogiske tilbudet 
kan spisses bedre inn på de spesifi kke al-
dersgruppene. − Vi vil bruke mindre tid 
på å organisere og dele opp gruppen, tid 
vi heller ønsker å bruke på barna. Vårt 
fokus er å ha barnet i sentrum, og vi skal 
se, høre og anerkjenne hvert eneste barn 
hver dag, sier hun. Det var karnevalfest da Hagebybladet besøkte Damplassen barnehage i fjor

Styret avgjør trolig 13. juni 
om pizzeriaen på Damplassen 
får utvidet areal på gavlsiden  
til uteservering.

Tekst og foto: Olav Rokseth

Flere av de frammøtte på generalforsam-
lingen i Havebyselskapet framhevet at 
pizzeriaen er et kjært tilskudd til hageby-
en, og at en utvidelse av åpningstiden fra 
ti til elleve om kvelden og fl ere uteplasser 
på gavlsiden ville gjøre restauranten enda 
mer attraktiv.  Andre, spesielt de nærmeste 
naboene, påpekte ulemper som økt støy, 
lukt og forsøpling. På slutten av debatten 
om åpningstiden ble det fremmet et ben-
keforslag om å utvide åpningstiden med en 
halv time, men forslaget ble avvist av ord-
styrer fordi det kom etter at strek var satt 
for innlegg. Styrets hadde innstilt på at åp-
ningstiden til kl. 22 skulle forbli uendret, og 
dette ble vedtatt med 52 mot 41 stemmer. 

TRAFIKKSIKKERHET
Når det gjaldt søknaden om uteserverin-
gen ble parkeringsplasser og trafi kksik-
kerhet brukt som argumenter både for og 
mot arealutvidelse på gavlsiden. Særlig 
begrunnelsen om trafi kksikkerhet som 
argument mot mer plass til uteservering 
fi kk motstand.  Det ble hevdet at bilene 
som parkerer på det aktuelle området og 

rygger ut eller hindrer sikten, er en større 
utfordring for trafi kksikkerheten. En be-
boer uttrykte at det var langt å foretrekke 
uteservering med hyggelige gjester enn 
en rad med parkerte biler. Til slutt stilte 
et fl ertall på 57 mot i 31 seg  bak styrets 
innstilling om at styret skal se om det er 
mulig å komme til en løsning i dialog med 
de berørte naboene og restauranteier Ei-
rik Sevaldsen. Styret fulgte opp dette ved 
å invitere til at dialogmøte tirsdag 29. mai. 
Møtet ble holdt i lokalene til pizzeriaen.

INNSPILL OG UTLUFTNING
Det ble et møte med en del spørsmål, 
noen konstruktive innspill, noen avkla-
ringer  og en del utlufting av frustrasjoner 
fra naboene både over dagens situasjon 
og ikke minst prosessen tidligere. Flere 
beboere var opprørte over at de ikke var 
blitt tatt med i beslutningsprosessene som 
avgjorde at det ble pizzeria på Damplas-
sen og  at restauranten fi kk uteservering 
på fortauet foran inngangen. 

Styreleder Vibeke Haug uttrykte at 
hun forstod kritikken, men poengterte at 
dette møtet nettopp var for å få til en god 
dialog med alle berørte parter. Det var 
også beboere som understrekte betydnin-
gen av å få til et godt naboskap mellom 
alle de involverte partene.

Det ble uttrykt fl ere krav fra naboene, 
blant annet: 
• Området med sitteplasser må bli ty-
delig avgrenset
• Det må ikke bli fl ere sitteplasser ute.
• Det må leveres en detaljert tegning 

som viser både avstander til hagene og 
hvor man har tenkt seg plassering av 
sykler og barnevogner. 

• Problemer som støy må måles.

FORDEL FOR ALLE
Eieren av Lofthus Samvirkelag,  Eirik 
Sevaldsen, sier til Hagebybladet at han 
mener at det nye forslaget til utvidelse av 
uteserveringsplassene er til fordel for alle. 
− Man får bort parkeringsplassene på 
fortauet,  det blir penere og mer trafi kk-
sikkert og sitteplassene blir lengre unna 
hagene, sier han.

Han sier også at forslaget innebærer  
en tydelig avgrensing av serveringsarea-
let, noe både styret og naboene har vært 
opptatt av.

− Det er ikke lett å overleve i denne 
bransje. Hvis vi ikke har mulighet til funk-
sjonell uteservering, så er det ikke liv  laga. 
Vi tapte mye penger i fjor fordi vi ikke 
hadde solskjerming.  

UteSerVeriNGeN kaN lØSeS

Tilsynelatende god stemning rett før dialogmøtet med pizzeriaeier Eirik Lofthus og noen 
av de berørte naboene.  

Eier av Lofthus Samvirkelag, Eirik Sevaldsen, 
forteller at det bor naboer rett over pizzeria-
en hans på Torshov som stenger kjøkkenet 
kl 22 uten at det er kommet klager.  
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UteSerVeriNGeN kaN lØSeS

Tilsynelatende god stemning rett før dialogmøtet med pizzeriaeier Eirik Lofthus og noen 
av de berørte naboene.  

Eier av Lofthus Samvirkelag, Eirik Sevaldsen, 
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BLINDERN VEL
Jobber for:

- et mangfoldig og trygt bomiljø med levende, sosiale møteplasser
- at nærmiljøets interesser skal bli hørt i utbyggingssaker

- tra� kksikkerhet, gode gang- og sykkel-forbindelser
- sammenhengende grønnstruktur, biologisk mangfold

- ivaretakelse av lokal identitet og kulturhistorie

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

Bli medlem! Betal kl 200 til konto 1609.40.50425 v/Svein Mossige, Hasselhaugveien 35 
eller VIPPS: Blindern Vel 11141

Blindern Vel står for utdeling av Hagebybladet på Blindern. 

Ta kontakt med oss for en gratis 
og uforpliktende verdivurdering. 

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

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

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

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

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

95 83 40 00
Til høsten kan det bli eplefest 
med mulighet til å presse sin 
egen saft. Dette er noe av det 
den oppvåknede velforenin-
gen i hagebyen jobber med.

Av Olav Rokseth

Eplets dag feires den siste tirsdagen i sep-
tember (før var det 17. oktober), og vellet 
tar sikte på å arrangere festen rundt den-
ne tiden. De er allerede i gang med å fi n-
ne ut av hvor de kan leie egnet eplepresse. 
For å få til et skikkelig arrangement har 
vellet søkt om grønne midler fra bydelen. 

FELLESLØSNINGER I skrivende stund 
planlegger også vellet sammen med 
Foreningen Colletts kulturhus et arrange-
ment i Kinobygningen 4. juni, der Abel-
koret skal opptre og tidligere ambassadør 
Mona Brøther vil holde et foredrag om 
Venezuela.

Nok en gang ble 17. mai-feiringen i 
hagebyen en fi n seanse med stor innsats 
fra foreldre til barn på Ullevål skole. Vellet 
kommer til å be 17. Mai-komiteen på sko-
len om et oppsummeringsmøte for å sikre 
at det er klarhet i ansvarsforholdene og se 
om det er noe som ka bli enda bedre til 

neste år. Vellet vil også ta seg av julegran-
tenningen. 

På stiftelsesmøte ble det vedtatt at vel-
let skal: 
• Arbeide for å fi nne fellesløsninger for 

fellesrom (boder, skismørerstall) 
• Påse at Minneparken blir stelt.
• Være høringsinstans for kommunale 

myndigheter, reguleringsplaner og tra-
fi kale forhold.

• Være en sparringspartner til Oslo Ha-
vebyselskaps administrasjon og styre. 

En aktuell sak som vellet vil samarbei-
de med Havebyselskapet om, er for-
søplingen som skjer ved enkelte av
søppelcontainerne, se egen sak.

Velforeningen søkte generalforsamlin-
gen i Havebyselskapet om 30.000 kroner i 
støtte. Et benkeforslag på 5000 kroner ble 
vedtatt med knapt fl ertall. 

TA KONTAKT − Vi er også interessert i å 
komme i kontakt med folk som er interes-
sert i hagebruk for å se om vi kan danne en 
hagegruppe, sier styreleder Petter Spence.

Det nye Ullevål hageby vel ble stiftet  
4. april. Foruten Spence, som bor i Ulle-
vålsalleen 32, er styremedlemmene Liv 
Annerløv, John Colletts allé 29, Kristin 
Schøyen Grude, Sognsveien 36 og Geir 

Knudsen, Eventyrveien 18. 
− Det er gratis for alle hagebybeboere 

å være med i velforeningen, og vi ønsker 
at fl est mulig melder seg inn slik at vi kan 
nå ut til beboerne med informasjon, sier 
Spence. Han sier at det også trengs fl ere 
styremedlemmer. Kontakt petter.spen-
ce@gmail.com 

EPlefeSt til HØSteN
Det var ikke mange som møtte opp da Ullevål hageby velforening ble stiftet 4. april i lokalene til seniorsenteret på Damplassen. F.v. 
Petter Spence, Kristin Schøyen Grude, Liv Annerløv, Gro Guttormsen og Geir Knudsen. Foto Olav Rokseth

Vår lokale siderbrygger Martin Vikesland 
låner gjerne ut eplepresse til høstens 
eplefest. Foto: Olav Rokseth
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Hagebyen har flere livsfarlige 
trafikkfeller.  Barn er spesielt 
utsatt, og endringer i områ-
det det siste året har gjort 
situasjonen verre.  − Hvis ikke 
kommunen lytter til oss, må 
vi begynne å tenke på sivil 
ulydighet, sier leder av tra-
fikkgruppen i borettslaget til 
Hagebybladet.

Tekst og foto: Olav Rokseth

Hagebyen er i utgangspunktet et barne-
vennlig og grønt område der barna skal 
kunne bevege seg fritt mellom hagene. For 
å ta vare på dette opprinnelige særpreget, 
vil Havebyselskapet gjenåpne de mange 
smettene i området. Utfordringen er at 
noen av smettene går rett ut i kjørebanen 
i de kommunale veiene. 

− Selv om du holder fartsgrensen på 
30 km/t, vil du ikke rekke å stoppe hvis et 
barn springer ut av et smett eller mellom 
parkerte biler og ut i kjørebanen, sier Fro-
de Onarheim, som leder trafikkutvalget i 
hagebyen. 

Det er også mange som kjører langt 
over fartsgrensen.  Dette gjelder alt fra ta-
xier og budbiler til foreldre som i en stres-
set hverdag skal kjøre barna til skolen.

− Politiet har naturlig nok ikke kapasi-
tet til å holde kontroller her, og respekten 

for fartsgrensen her, som alle andre steder, 
står dessverre mer i forhold til sjansen for 
å bli tatt enn redselen for at du kjører på 
et barn, sier han.  

ØKT FART Etter at kommunen satte opp 
parkeringsforbud på deler av John Collets 
allé og spesielt Jutulveien har farten på både 
biler og sykler økt fordi oversikten er blitt 
bedre. 

Den store økningen av stillegående elbi-
ler og el-sykler har også økt risikoen for på-
kjørsler av både barn og voksne. Onarheim 
forteller at gjennomfartstrafikken på disse 
veiene også har økt kraftig de senere årene, 
særlig om morgenen og ettermiddagen.

I Jutulveien tar nå kommunen faktisk 
affære. Bymiljøetaten har målt hastigheter 
opptil 65 km/t i 30-sonen i denne veien 
etter at gateparkeringen ble fjernet. Nå vil 
de bygge enda en fartsdump, ved Jutul-
veien 33. – Den vil bli etablert samtidig 
med oppgradering av asfalt i Jutulveien. 
Veibane og fortau skal reasfalteres, kant-
steinen mot fortauet skal heves og det skal 
legges rød asfalt i sykkelfeltet. Vi gjør også 
en liten kryssoppstramming i krysset John 
Colletts allé/Jutulveien, sier pressekontakt 
Monica Thorud Olsen i Bymiljøetaten til 
Nordre Aker budstikke.

Onarheim mener at fartsdumper ikke  
er nok her.  – Jutulveien kunne med fordel 
vært stengt for gjennomkjøring, sier han.

MOT RØDT LYS  Sognsveien er et kapittel 
for seg. Veien, som skulle bli en miljøgate, 

er belastet med mye og tung trafikk. Farts-
grensen på 40 km/t brytes jevnlig. Det er 
to signalanlegg i strekningen som går gjen-
nom hagebyen, og det er en utfordring at 
både syklister, bilister og busser kjører på 
rødt lys.  − Spesielt om morgenen og etter-

Flere
trafikkfeller

middagen da mange barn krysser veien for 
å komme seg til skolen, er dette en betyde-
lig risiko. Mange av oss som har mindreå-
rige barn tør ikke la barna gå alene enten 
de skal til skolen eller til venner når de er 
nødt til å krysse Sognsveien. 

Han legger til at utrykningskjøretøyer 
kan kjøre med store hastigheter gjennom 
de til dels uoversiktlige krysningspunkter i 
Sognsveien.  − Barna ser ikke stille vars-
ling med blålys, sier Onarheim.

ENKEL RESEPT  Resepten for å gjøre 
situasjonen for barna tryggere er enkel 
og gjennomprøvd: Fartsdumper.  − I det 
indre veinettet, eksempelvis Jutulveien 
og John Collets allé, samt mange av de 

andre veiene, bør det bygges fartsdum-
per med relativt korte mellomrom. Spesi-
elt bør det legges fartsdumper foran alle 
smett og uoversiktlige veikryss , sier han.

Hva gjelder Sognsveien så kjøper han 
ikke argumentet om at fartsdumper ikke 
benyttes fordi de er til en for stor ulempe 
for busser og utrykningskjøretøyer. − Fle-
re kommuner har en helt annen til nær-
ming, og jeg håper at vi fremover kan få 
bedre gehør hos kommunen hva gjelder 
sikkerheten for våre små trafikanter. 

SAMARBEID  Onarheim  påpeker at det 
er viktig at styret i Havebyselskapet og 
FAU ved Ullevål skole og Berg skole sam-
arbeider om å legge fram et forslag til 

ulike tiltak for å bedre trafikksikkerheten 
for barna som ferdes i hagebyen og på vei 
til eller fra Ullevål skole, Berg skole og 
Marienlyst skole.   − Det er viktig at flere 
engasjerer seg aktivt i både FAU, vel-
foreninger og Havebyselskapet.  Det er 
krevende å få gjennomslag i kommunen.   
Har vi en god plan vi ikke får gehør for, 
bør vi som andre begynne å vurdere egne 
tiltak og eventuelle aksjoner.  Skolene 
burde f.eks. kjøre en «trygg skolevei» 
kampanje både vår og høst med enga-
sjerte foreldre i gule vester som både 
gjennom løpesedler og annet kan minne 
kjørende trafikanter om at fart dreper, 
sier Onarheim. Her i krysset Sognsveien-Eventyrveien 

burde det være opphøyde gangfelt, ifølge 
Frode Onarheim som leder trafikkgruppa 
i hagebyen. 

Kvartalsveien som munner ut i Tyrihan-
sveien er en skikkelig trafikkfelle. 

Flere av smettene i hagebyen går rett ut i 
veibanen, som her i Eventyrveien. 

Etter det Hagebybladet forstår vil styret i Havebyselskapet arbeide for at kommunen lager fotgjengerovergang  mellom Åpent bakeri 
og pizzeriaen på Damplassen. Det vil gjøre skoleveien tryggere for de  mange barna som nå ferdes her. (Hovedbilde- beskjæres noe)
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og pizzeriaen på Damplassen. Det vil gjøre skoleveien tryggere for de  mange barna som nå ferdes her. (Hovedbilde- beskjæres noe)
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Ja, vi elsker 17. Mai i Ullevål hageby.  
Ikke minst når værgudene smiler pent til oss og  

arrangementene går på skinner. 
Bildene taler for seg. 

Foto Pål Rødahl

Foto Knut Hovind

Foto Knut Hovind
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− Vi mener fortsatt at det er 
potensiale for å få i stand et 
kulturelt møtested med ulike 
funksjoner på John Colletts 
plass. Det er Runar Eggesvik 
i Trøbbelskyter som sier dette 
til Hagebybladet.

Av Olav Rokseth

Trøbbelskyter AS er medeiere i fl ere typer 
møtesteder i Oslo, blant annet Kulturhu-
set i Youngs gate, Oslo Camping, Prind-
sens Hage, Brygg og Skatten på Tøyen. 
Selskapet, som nå har utenlandske inves-
torer med på laget, bistår også i oppstart-
fasen av kulturelle møtesteder. 

VARIERT DRIFT Eggesvik sier han har 
tro på desentraliserte møtesteder som kan 
ha variert drift gjennom dagen, som for 
eksempel kaff ebar, lunsjsted, arbeidssted 
og forskjellige typer arrangementer. − På 
Ullevål er det et stort lokalt engasjement 
for å få til noe i Kinobygningen, og det er 

det beste utgangspunktet. Så må man ha 
en profesjonell driver og gårdeier må være 
velvillig innstilt.

Det siste er et problem. Martin Tra-
aseth, en av de to eierne av Vestgrensa 2, 
har uttrykt at han ikke har noe tro på at 
et forsamlingssted i bygningen vil være 
økonomisk rentabelt. Eierne ville i stedet 
bygge hybelhus, men fi kk tommelen ned 
fra Byantikvaren. Både Geir Knudsen 
som er leder i Foreningen Colletts kultur 
og Eggesvik har hatt møte med Traaseth 
uten resultat.

− Det begynner å bli en stund siden vi 
møttes, så det er på tide å ta kontakt igjen, 
sier Eggesvik. 

NOK FOLK − En innvendig mot et for-
samlingshus er påstanden om at det ikke 
bor nok folk i nærområdet.  

− Det er jeg ikke enig i. Klarer man å 
lage et variert og godt tilbud, vil man trek-
ke til seg folk utenfor det helt nære om-
rådet. Det er ikke mange spennende kul-
turarenaer i bydelen, heller ikke helt ned 
til Majorstuen. I tillegg har du store in-
stitusjoner som Universitetet, Forsknings-

parken og Ullevål sykehus i gangavstand, 
og det burde være mulig  å inngå et 
samarbeide med disse. For eksempel om 
forskningsformidling som er populært. 

Som Hagebybladet tidligere har skre-
vet, så erkjenner Bydel Nordre Aker at det 
er stor mangel på fellesarenaer for kultur i 
bydelen. Ungdommen i området har også 
behov for et møtested. 

Eggesvik nevner at det også kan være 
en idé at lokale beboere kan kjøpe ande-
ler i et kulturhus. Et eksempel på dette er 
sjakkstedet The Good Knight som Trøb-
belskyter åpnet før jul med ca 30 småin-
vestorer.  

Også i samvirket Kampen Bydelshus 
kan beboere og folk med tilknytning til 
området kjøpe andeler i.

− Dette bydelshuset synes jeg er et 
forbilde for drift med et fungerende vari-
ert frivillig aktivitetshus som også rommer 
en kommersielt drevet restaurant med  
scenerom og møterom sier Eggesvik. 

Han påpeker at det er forbundet en 
del kostnader med å tilpasse bygningen til 
et kulturelt møtested, og at det er naturlig 
at dette deles mellom gårdeier og driver. 

StOr trO PÅ kUltUrelt MØteSteD

Bildet er fra kulturkvelden som foreningen Colletts kulturhus arrangerte i november i fjor. Foto: Pål Rødahl

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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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
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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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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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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

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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Det spøker i byen. Jeg går her i kveld
i fremmede gater og møter meg selv.

Så fjernt og så rart. Var det virkelig her
hun gikk denne piken som jeg ikke er?
Her vandret hun engang i Colletts allé

i dryssende junivåt epleblomstsne.
På Damplass var rosene nettopp satt ut
og dammen ble saktelig fylt fra en tut.
Der skulle hun møte presis klokken ni
en venn som hun visst var forelsket i.
Bak gjerdene grodde peoner og hyll
en duftende hageby-sommeridyll.

I mørkningen stjal hennes freidige venn
en lubben syrenkvast og ga henne den.

Og kysset – det første – en sprø bagatell,
men dødsens høytidelig ment likevel.

Så ruslet de etterpå lykkelig hjem.
De spøker i porten. – Der møtte jeg dem!

Fra Samlede dikt av Inger Hagerup, 
Aschehoug Forlag 2015.

Innsendt av Berit Austveg i John Colletts allé 15 

GJeNGaNGeRe ULLEVÅL 
VASK OG RENS

Skredderservice
Skomaker - Nøkkel� ling

Skjorteservice - Håndlagde sko

ukedager 09-19 /lørdager 09 -17

tlf: 41 48 66 05
Sognsveien 77 -0855 Oslo
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DAMPLASS FRISØR

Blomdahl. 
Hulltagning/piercing

Damplassen 21 0852 Oslo

Tlf 22602175/ 97671383 

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

VELKOMMEN TIL 
Connie.

QUIZ HVER ONSDAG 
KL 19:00
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ANKER-NILSSENS 
LEGEKONTOR

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

E-post: jan@anker-nilssen.no 

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

Privat praksis uten offentlig støtte. 

Kveldsåpent etter avtale. 
Hudlege Tatyana K. Anker-Nilssen

Spesialist i allmennmedisin Jan Anker-Nilssen 

DAMPLASS FRISØR

Blomdahl. 
Hulltagning/piercing

Damplassen 21 0852 Oslo

Tlf 22602175/ 97671383 

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

VELKOMMEN TIL 
Connie.

Vestgrensa 4, 0851 Oslo

Telefon: 22 46 65 03

Lars Dehli & co 
Psykologpraksis
Kognitiv og metakognitiv terapi 

for alle psykologiske plager.

Kort ventetid. Dag/ettermiddag/kveld. 

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

Ikke refusjonsavtale.
Full taushetsplikt og diskresjon.

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

Tlf: 98456523, lars@psykologdehli.no

Gamle og nye
pasienter

velkommen.
Kom innom i Vestgrensa 4 

eller ring 22 46 36 71 
for timebestilling

TANNLEGE VATNE MNTF /
TANNLEGE DÆHLI MNTF

Apotek1 Ullevål Stadion
Sognsvn. 77A - 0806 Oslo

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

Lørdag: 0900 – 1700

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

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

Av Olav Rokseth

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

Kommunikasjonsrådgiver Liv Jorun Andenes i Sykkelprosjektet 
opplyser at dette kan innebære at parkeringsplasser forsvinner i
både Jutulveien og John Colletts allé. I Eventyrveien er det trolig
bare snakk om merking av sykkelruten.Byrådet har bestemt at alle 
rutene skal være ferdigstilt innen 2019,og beboerne vil bli informert
gjennom brev i posten når arbeidet på de forskjellige rutene starter.

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

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

Sykkelrute kan medføre færre parkeringsplasser
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DAMPLASS FRISØR

Blomdahl. 
Hulltagning/piercing

Damplassen 21 0852 Oslo

Tlf 22602175/ 97671383 

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

VELKOMMEN TIL 
Connie.

QUIZ HVER ONSDAG 
KL 19:00
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ANKER-NILSSENS 
LEGEKONTOR

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

E-post: jan@anker-nilssen.no 

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

Privat praksis uten offentlig støtte. 

Kveldsåpent etter avtale. 
Hudlege Tatyana K. Anker-Nilssen

Spesialist i allmennmedisin Jan Anker-Nilssen 

DAMPLASS FRISØR

Blomdahl. 
Hulltagning/piercing

Damplassen 21 0852 Oslo

Tlf 22602175/ 97671383 

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

VELKOMMEN TIL 
Connie.

Vestgrensa 4, 0851 Oslo

Telefon: 22 46 65 03

Lars Dehli & co 
Psykologpraksis
Kognitiv og metakognitiv terapi 

for alle psykologiske plager.

Kort ventetid. Dag/ettermiddag/kveld. 

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

Ikke refusjonsavtale.
Full taushetsplikt og diskresjon.

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

Tlf: 98456523, lars@psykologdehli.no

Gamle og nye
pasienter

velkommen.
Kom innom i Vestgrensa 4 

eller ring 22 46 36 71 
for timebestilling

TANNLEGE VATNE MNTF /
TANNLEGE DÆHLI MNTF

Apotek1 Ullevål Stadion
Sognsvn. 77A - 0806 Oslo

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

Lørdag: 0900 – 1800

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

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

Av Olav Rokseth

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

Kommunikasjonsrådgiver Liv Jorun Andenes i Sykkelprosjektet 
opplyser at dette kan innebære at parkeringsplasser forsvinner i
både Jutulveien og John Colletts allé. I Eventyrveien er det trolig
bare snakk om merking av sykkelruten.Byrådet har bestemt at alle 
rutene skal være ferdigstilt innen 2019,og beboerne vil bli informert
gjennom brev i posten når arbeidet på de forskjellige rutene starter.

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

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

Sykkelrute kan medføre færre parkeringsplasser
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STØTTEANNONSE 
FRA BLINDERN VEL

Aktuelle saker Blindern Vel jobber med nå:

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

• Trafikksituasjonen i Blindernveien
• Livsvitenskapsprosjektet i Gaustadbekkdalen
• Og ikke minst, Kulturhus og torg/møteplass 

på John Colletts plass

God Jul og et Godt Nytt År
til alle vellets medlemmer 

www.blindernvel.no

Blindern Vel står for utlevering av Hagebybladet på Blindern

-o0o-

Advokat Alf Marcus Wiegaard 

ønsker eksisterende og nye klienter velkommen. 

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

E-post: wiegaard@wiegaard.no
 

Internett: www.wiegaard.no 
 

Post- og besøksadresse: Damplassen 21, 0852 Oslo 
 
 

Okologisk &  Etisk &  Baerekraftig &  FairTrade

MOTE & UTSTYR

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

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

l

Åpningstider: man-fre: 10-17 og lørdager 10-15
Utvidede åpningstider før jul fra 11/12: 

man-fre: 10-18, lørdager 10-16 og søndager 14-18

GOD
JUL

ULLEVÅL RENS 
VASK OG 

SKREDDERSERVICE
SKOMAKER 

+ NØKLEFILING

ukedager 09-19 /lørdager 09 -17

tlf: 41 48 66 05
Sognsveien 77 -0855 Oslo

Damplassen 23
tlf 22 69 44 96

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

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

handel  ellerhandel  ellerhandel  eller
behandlingbehandlingbehandlingbehandlingbehandlingbehandling HØNSETREND

Det er i det hele tatt mange gode argumenter for å hive seg på denne 
grønne,urbane trenden,og det er altså overhodet ikke en forutsetning
at man har sitt eget småbruk på landet eller en veldig stor hage. Lise 
er nemlig langt i fra alene om å ha høner i byen.

Hun sier at hun også har hørt om flere i hagebyen som drømmer
om høns i hagen,men at hun ikke vet om noen andre som har gått til
det skritt å skaffe seg det. – Trolig er man redd for at det blir for tid-
krevende og at det ikke er forenelig med hytte ved sjøen eller på fjellet.

Til det kan hun si at hønene helt fint kan passe seg selv i opptil to 
uker, i alle fall om man kan få en nabo til å se til dem et par ganger
mens man er borte.

Selv har hun i alle fall ingen planer om å stenge hønsegården med
det første, til det gir nok de hvite klukkende dverghønene for mye
glede i hagen hennes.

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

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

Tips
Hvis du vurderer å skaffe deg høner i hagen finner du mange gode
tips i boken Hønsehold i Hagen av Steen Larsen. Se også linken
http://forum.hagegal.no/viewtopic.php?f=29&t=48736 

HER ER ER NOEN TIPS.
• Planlegg godt hva du trenger for å ta vel imot hønene: hus,

rugekasse,vagle,for- og vanndispensere,utegård med sandbad
og tette beholdere til fôrsekkene

• Hold deg i første omgang til kun én rase.
• Vær nøye med renhold – hønsebæsj lukter!
• Vent med å slippe hønene ut før nabolaget har våknet til liv.
• Hvis du i tillegg skaffer deg en hane så bør huset med fordel

lydisoleres og blendes.
• Sørg for at hønene er trygt innhegnet slik at de ikke stikker av

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

Fjærdrakten til japanske dvergsilkehøner kan minne om pels.
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DAMPLASS FRISØR

Blomdahl. 
Hulltagning/piercing

Damplassen 21 0852 Oslo

Tlf 22602175/ 97671383 

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

VELKOMMEN TIL 
Connie.

QUIZ HVER ONSDAG 
KL 19:00
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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

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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Det spøker i byen. Jeg går her i kveld
i fremmede gater og møter meg selv.

Så fjernt og så rart. Var det virkelig her
hun gikk denne piken som jeg ikke er?
Her vandret hun engang i Colletts allé

i dryssende junivåt epleblomstsne.
På Damplass var rosene nettopp satt ut
og dammen ble saktelig fylt fra en tut.
Der skulle hun møte presis klokken ni
en venn som hun visst var forelsket i.
Bak gjerdene grodde peoner og hyll
en duftende hageby-sommeridyll.

I mørkningen stjal hennes freidige venn
en lubben syrenkvast og ga henne den.

Og kysset – det første – en sprø bagatell,
men dødsens høytidelig ment likevel.
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Uranienborgveien 1, 
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Tel. 918 01 333
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kjersti@advokatamundsen.no
www.advokatamundsen.no

Epler og pærer på trærne, søte tomater i salaten, 
 blomstrende kirsebærtrær og kake toppet med ferske bær. 

Livet hadde vært sørgelig uten. 

Tekst og foto: Kristin Zeiner-Henriksen

De pollinerende insektene gjør en for-
midabel innsats for oss mennesker når 
de bestøver frukt og bær og sørger for at 
plantenes pollenkorn og gener spres rundt 
i naturen. Dessverre truer menneskeskap-
te endringer mangfoldet av de summende 
hverdagsheltene, og deres økosystemer. 
Hageeiere i Ullevål hageby bør derfor 
invitere hjemløse og sultne bier som har 
mistet sitt naturlige levested inn i hagene 
sine. Blomstene i byhagene våre kan bli 
uunnværlige matbord for humler, bier og 
andre innsekter når kulturlandskap sprøy-
tes bort eller gror igjen. 

BIEVENNLIGE PLANTER
Cilje Sunde Rolfsjord og hennes familie 
flyttet fra Ullevålsalleen til Gustav Hei-
bergsvei 4 for vel ett år siden, og er nå 
klare for å ta fatt på hagen. Hun var ikke 
vanskelig å be da Hagebybladet utfordret 
henne til å ta tipsene fra Naturvernfor-
bundets hefte ”Den naturvennlege ha-
gen” med seg inn i hagearbeidet sitt. 

Vi møtes en søndag formiddag på 
vårtreff  og marked i Botanisk hage. Med 
oss har vi landskapsarkitekt Agnes Lyche 

Melvær som kan fortelle oss mye om hvil-
ke planter som bør velges, og hvorfor. 
Bodene bugner av urter, stauder og som-
merblomster. De plantene som fortjener 
hedersbetegnelsen ”bievennlig” merkes 
tydelig for de hageinteresserte kundene. 
Cilje kommer hjem med to poser fylt opp 
med planter i denne kategorien. Nå skal 
det planlegges. 

Agnes tar frem skisseblokka og plas-
serer staudene, sommerblomstene, kryd-
derurtene og grønnsaksvekstene på hvert 
sitt tiltenkte sted. Klematisen skal få sitt 
klatrested på leveggen mot naboen og ro-
sebuskene skal på flyttefot til plenen. 

LØVETANN OG VILLNIS
− Vi må sørge for å plante vekster med 
mye nektar og pollen, og at de ulike plan-
tene blomstrer fra tidlig vår til høst. Våre 
pollinerende venner må få matforsyning 
gjennom hele sesongen poengterer Agnes.

Cilje forteller at det har summet bra 
rundt løvetannen som hun ikke har rukket 
å klippe bort med gressklipperen i år. Å la 
løvetannen få blomstre fra seg er noe som 
tilrådes i heftet fra Naturvernforbundet. 
Man trenger altså ikke ha dårlig samvit-
tighet for at man ikke luker eller klipper 
den bort. Løvetannen er viktig mat for 
humler og bier. 

Likedan trenger hun heller ikke stres-
se over det biologiske mangfoldet som får 
fritt spillerom under barnas trampoline. 
Agnes bekrefter at villnis, døde greiner og 

strå også bør få sin plass i hagen da disse 
er naturlige leveområder for insekter. 

Vi blir enige om hovedtrekkene: Fi-
berduk og dekkbark må vike for bærbus-
ker, lavendel, riddersporer, anisisop,  hon-
ningurt, solhatt, salvie og kaprifol - for å 
nevne noen. Brenneslene skal få stå i fred 
under trampolinen til glede for neslesom-
merfuglen, og hagens små gjester skal få 
bruke det aldrende epletreets døende gre-
ner som hotell for seg og sine. Så kan 
humla suse i Ciljes hage frem til over som-
meren da Hagebybladet kommer for  
blant annet å diskutere bekjempende til-
tak mot matmangel og bolignød blant fu-
gler og flaggermus. 

La humLa suse

Den naturvennlege hagen
Naturvernforbundets brosjyre ”Den naturvennlege hagen” har fått strålende 
mottagelse fra hageeiere rundt om i Norges land. Hagebybladets lesere kan få 
dette gratis på blomsterbutikken på Damplassen eller hos Lene Frost Klepp i 
John Colletts allé nr. 26 – så langt det rekker. Den kan også lastes ned digitalt fra 
naturvernforbundet.no

5 kjappe tips 
• Velg blomster som har enkel ring 

med kronblader slik at nektar og 
pollen er lett tilgjengelig for polli-
natorene. 

• Pass på at det hele tiden er noe som 
blomstrer i hagen din gjennom se-
songen.

• Unngå planter som er svartelista.
• Sett ut en skål med vann - og stei-

ner som humlene kan sitte på når 
de drikker.

• Sørg for at de pollinerende insek-
tene har et sted å bo i hagen din. 
Det kan være en gammel stubbe, 
halvdøde greiner på et frukttre el-
ler kvist og kvast i et lite hjørne.

Cilje og Agnes på bievennlig handletur i Botanisk hage. 

Løvetann er deilig mat for bier og humler. Den vakre trepionen i Botanisk hage har 
åpne blomster med god tilgang til pollen 
og nektar. 

Cilje (t.v) og Agnes er i full gang med å planlegge en naturvennlig hage - i tråd med 
Naturvernforbundets gode tips og råd. 
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996 18 365
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957 89 931 
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