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et menneske kryper tvers over et kinn, 
en munn, en nese. Mennesket er lite som en 
maur sammenlignet med ansiktet. Stiger og 
stillaser står lent opp mot fjeset. Tauverk på 
kryss og tvers. Flere menneskemaur myldrer 
fram. Boremaskiner i hendene deres. Jobben 
kan virke uoverkommelig: Fire ansikter, 
hvert av dem rundt 18 meter høyt, skal lokkes 
ut av fjellet.

Prisen? 400 arbeidere i 14 år. Krangler, 
oppsigelser og pengetrøbbel. En målrettet 
kunstner som setter alle sine krefter inn, men 
dør rett før verket er fullført. En sønn som 
fortsetter arbeidet, og som resten av livet 
kjemper med to ting: En rørt klump i halsen 
hver gang han besøker ansiktene. Og, dag og 
natt, lunger som er ødelagt av steinstøv fra 
årene i fjellveggen.

FJELLET SOM FIKK FJES
Regn og vind kommer til slutt til å tære dem vekk. Men ennå i mange 

hundre år, kanskje tusenvis, vil fire mektige steinansikter skue utover 

Amerika fra fjellet Mount Rushmore.

Nesejobb i 1937.  Folkene som jobbet i Mount  Rushmore, hang i spesialde-signede seler. Selen ble styrt av en mann oppe på kanten. Egne «ropegutter» ropte opp til mannen på toppen og mannen  i selen, slik at de kunne styre  selen og skrittene i samme  retning og takt.

Gutzon Borglum i 1919. På denne tiden  var han en kjent kunstner som hadde passert  sin bror Solon,  også skulptør, i berømmelse. 
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Epler til glede  
og besvær
Da vi flyttet hit på begynnelsen av 
2000-tallet, gjorde alle de bugnende eple-
trærne et mektig inntrykk på oss. Etter 
hvert ble vi mer og  mer forundret over 
at det var så få av beboerne som høstet 
eplene. Vi ble også mer oppmerksom på 
eplene som lå og råtnet på bakken, og 
mer og mer irriterte over de som falt ned 
på biltaket. Nå ser det ut som om det er 
noe på gang.

Det begynte med at gründerforetaket 
Epleslang kom og høstet epler som eier-
ne av epletrærne ikke brydde seg om. I 
fjor overtok den vernede bedriften Nord-
polen plukkingen, noe de også gjør i år.  
Ciderprodusentene bak Lovløs laget også 
en egen cider som i stor grad var basert 
på hagebyepler. Og hva opplevde vi ny-
lig: Jo, at det kom folk og plukket epler 
i nabohagen. Naboen hadde annonsert 
på facebook-gruppen ”Tåsen og Ullevål 
hageby” at det var bare å komme å pluk-
ke.  Vår yngste datter slo også til, med det 
resultat at vi har flere glass deilig eplemos 
hjemme.

Den nylig gjenopprettede Ullevål 
hageby vel slår til samme helg som dette 
bladet kommer ut med eplefest der man 
får presset eplene man kommer med. Et 
strålende tiltak.

Å utnytte frukten vår redder kanskje 
ikke kloden fra klimakrisen, men vi håper 
at det er et uttrykk for større bevissthet 
om ressursbruk.  Kommunevalget, der 
Ullevål skolekrets var den grønneste i 
Nordre Aker, tyder i alle fall på en sterk 
miljøbevissthet i området. I tillegg er det 
jo ganske hyggelig  å kunne legge egen-
produsert eplemos og eplemost på fro-
kostbordet.

16

Bli KIWI PLUSS-kunde og få 15% bonus på 
all fersk frukt og grønnsaker 

og all ferskpakket fisk. 
Se kiwi.no

• Ullevål Man.-fre. 7-23  lør. 9-21
• Trikkesløyfa Man.-lør. 7-23 • Sognsveien Man.-lør. 7-23
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med hjartet
på rette staden

P O R T R E T T E T

En solbrun mann i blå t-skjorte kom-
mer ut på trappa i Tyrihansveien 23 rett 
nedenfor Hagebyen. Bicepsene svulmer. 
Et solid håndtrykk. Jeg geleides inn til en 
hyggelig stue med flotte antikke møbler 
og et piano med patina. Utenfor ligger en 
grønn og bugnende hage. 

Jeg er hjemme hos Bjørn Jensen, som 
fyller 80 den 27. september. Bjørn er pri-
mus motor i mye av det som har skjedd og 
som skjer i Ullevål hageby og omegn. Det 
er en mann som har reist over hele ver-
den, men som trives best i sitt nærmiljø.

EN HAGEBYGUTT  − Jeg er Ulle-
vål-gutt og hagebygutt. Absolutt. Dette 
huset var mitt barndomshjem, bygd i 
1938. Etter hvert har vi bygd på det, og 
vi har også bygget ut i andre etasje. Der 
bor nå min datter og min svigersønn, 
forteller Bjørn, som har vært gift med 
sin Liv i 55 år. De har tre barn og fem 
barnebarn sammen.

Bjørn gikk som barn først på Ullevål 
skole og deretter på Berg. Det ble «stud 
fag» på handelsgym. Deretter ble det 
shipping, og det inkluderte et studieopp-
hold i London tidlig på 1960-tallet. Der 
ble han Tottenham-fan og så flere kam-
per i de store sesongene hvor Spurs ble 
ligamester.

Bjørn ble i bransjen i over 40 år, blant 
annet som befrakter, det vil si en som 
skaffer last til egne skip og leier inn skip 
til laster. 

− Jada, jeg har reist til både Kina, 
Japan, Australia, Brasil, Venezuela, USA, 
Canada, foruten det meste av Europa da.

Frankrike er favorittlandet, der han 
har familie. − Min bror reiste dit i 1962 
og er der fortsatt. Han er opptatt av Ulle-
vål, han også. 

DEN STORE STOLTHETEN  Reising er 
morsomt, men det er når jeg bringer opp 
idrett som tema at jeg ser det virkelig 
glimter til hos Bjørn. 

− Jeg startet opp i Ullevål idrettslag 
i 1948. Det ble ca 25 år som keeper på 

A-laget i fotball, før jeg ga meg som 40 
åring. Jeg var jo ikke fast på slutten da, 
humrer han. 

Parallelt med dette drev han også 
med bandy, og debuterte på A-laget som 
16 åring. Med bandy ga han seg som 
30-åring, men fortsatte på B-laget mange 
år etter det. 

− Mitt første verv var i 1957, som 
oppmann for junior i bandy. Ja, jeg har 
hatt mye glede av å være aktiv. Og jeg har 
ønsket å gi tilbake til klubben. Nå er jeg 
fortsatt med og sitter som leder av klubb-

styret, og er dermed i hovedstyret. 
Men det som Bjørn nok er mest stolt 

av, skjønner jeg fort, er jobben han gjorde 
for klubben og nærmiljøet med å få opp 
kunstis og klubbhus på Bergbanen. Det 
har vært en stor suksess.

På det personlige plan er det tydelig 
at Bjørn også er fornøyd med å ha fått 
satt opp støyskjerm mot t-banen som pas-
serer rett ved hagen hans. 

− Ja, fra midten av 1994 jobbet jeg 
for å få støyskjerm. Det var en 10 års 
kamp, på vegne av Blindern Vel. Spor-
veien mente vi kunne sitte ute i hagen på 
forsiden i stedet for på baksiden. Han ris-
ter på hodet.

FRIVILLIGHETENS ROLLE  Og i Blin-
dern vel har Bjørn sittet i styret i 15 år, 
og var leder i to. Mesteparten av tiden 
satt han som sekretær. Han bøyer seg 
fremover i stolen. 

− Ja, det å være sekretær, det er den 
viktigste rollen, skjønner du. Mye mer 
enn bare å skrive referat. Satt også som 
sekretær i hovedstyret i Ullevål idrettslag i 
14 år. Satt og skrev innstillinger og sendte 
brev. Og vi allierte oss med bydelsutvalget 
i Nordre Aker, møtte opp på Åpen halvti-
me og la frem vår sak. Vi fighta lenge med 
Oslo kommune om å få den bandybanen 
på plass. Også etter at klubbhuset ble byg-
get har det tatt over 10 år å få eierskap til 
selve klubbhusdelen. Men det er en lang 
historie. 

Få mennesker har gjort mer for Ullevål enn Bjørn Jensen. 80 år er ingen hindring for 
mannen som fortsetter sin utrettelige frivillige innsats. 

Tekst: Andrew P. Kroglund  Foto: Pål Rødahl

Frivillighet er 
avgjørende for å få til 

et godt bomiljø

Bjørn Jensens nye ”baby” er Seniorsenteret på Damplassen, men fortsatt er det nok Ullevål idrettslag som står hjertet hans nærmest.
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I dag holder han seg i form ved å sy-
kle. Vanlig sykkel her i nabolaget, og en 
el-sykkel for litt lengre turer. Og så svøm-
mer han. − Har litt hofteproblemer ser 
du. Kan ikke gå så mye. 

Også i Hagebybladet har Bjørn hatt 
viktige roller. Han er styreleder der, og i 
sju år nå har han også vært ansvarlig for 
annonser. 

− Ja, jeg synes det er hyggelig, må ha 
noe å gjøre. Og jeg skriver lokale nyheter, 
går rundt og registrerer hva som skjer. 
Det er jo en del utbygging her oppe, og 
da følger jeg opp. Lokalstoff er viktigst. 
Og frivillighet er avgjørende for å få til et 
godt bomiljø. Det har vært styrende for 
meg og mitt liv, og er det fortsatt.

KAMPEN FOR ULLEVÅL SYKEHUS  
Som pensjonist har Bjørn også styrt 
økonomien til en organisasjon kalt 
Blindemisjonen Il. Den ble startet i 1891 
av noen slektninger, og støttet blinde 
kvinner. Gjennom noen gode plasserin-
ger som Bjørn har stått for har grunnka-
pitalen økt. Organisasjonen har støttet 
Ridderrennet.  Men det viktigste de siste 
årene har vært bidrag til å bygge opp 
øyeavdelingen på Ullevål sykehus, med 
åtte millioner kroner. 

Og straks temaet Ullevål sykehus 
er brakt på banen, er Bjørn ustoppelig. 
Hans motstand mot sykehusnedleggelsen 
er klar og tydelig. 

− Det vil være 20 milliarder å spare 
ved å la sykehuset stå, men Helse Sørøst 
sier det koster 10 milliarder mer. Nei, de 
sender bare drittpakker. Hele utgangs-
punktet er feil. Sentraliseringstanker var 
i skuddet for noen år siden, men er helt 
avleggs nå. 

Én gang i uka er Bjørn med på den 
kjære mannfolksfrokosten på Seniorsen-
teret på Damplassen, der han også har 
engasjert seg i brukerrådet. På fredager 
er han og kona Liv ofte med på Abels 
tårn på Blindern. Men nå er det snart 
klar for 80-åringens reise til Marokko og 
badeferie, til tross for at han snart er klar 
for sin syvende hofteoperasjon. 

Jeg tar avskjed med denne solide lo-
kallagspatrioten. I det jeg går, kommer 
kona Liv hjem med handleposer. «Ulle-
vål, Ullevål», roper hun til meg i det jeg 
vinker. Som om jeg tvilte! 

1. Hva var Pelle-gruppa?
2. Kirsten Kokkin, datter av Sverre Kok-

kin som var med i Pelle-gruppa, har 
laget monumentet over gruppa. Hvor 
står dette monumentet? 

3. Hvor mange gutter og menn fra Ulle-
vål skolekrets mistet livet i kampen for 
et fritt Norge?  

4. Når startet Ullevål IL et eget jentelag i 
bandy?  1973 / 1987 / 1995

5. Når åpnet Ullevål skole?
6. I 1937 hadde skolen 650 elever. Men 

hvor mange elever hadde skolen da 
den åpnet? 372 / 458 / 579

7. Hvilke av disse virksomheter har aldri 
vært i hagebyen? Slakteri, konditori,  
bryggeri, politistasjon, sigarforret-
ning, trykkeri. 

8. Hva ble fondbygningen bak dammen 
på Damplassen kalt før?  Og hvorfor?  

9. Når ble eika ved John Colletts plass 
fredet? 

10.  Hvem er Pastor Fangens vei oppkalt 
etter?

1. Pelle-gruppa var en motstandsgruppe under krigen som gjennomførte flere viktige sabota-
sjeaksjoner. Flere hagebygutter var med i gruppen, blant annet Sverre Kokkin og Reidar 
Formo.

2. På Aker brygge.
3. 26. Navnene står oppført på statuen i minnelunden ved Ullevål skole.
4. 1987 
5. 1926
6. 372
7. Trykkeri og bryggeri
8. Den store fondbygningen på Damplasse ble tidligere kalt Sing Sing etter det ikoniske fengs-

let i New York.  Grunnen var at bygningen har mange små leiligheter - i alt 30.
9. Eika, som er flere hundre år gammel, ble fredet i 1965. 
10. Pastoren Anton Wilhelm Fangen (1799-1870) var den første sognepresten i Vestre Aker 

menighet, som ble opprettet i 1861. Han var oldefar til forfatteren Ronald Fangen (bildet).
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KNUT OLTVEIT 
90 ÅR
Hagebyens store baker-
mester Knut Oltveit i 
Damplassen 24,  fylte 
90 år 14. Oltveit kom 
til Plaza Conditori (nå 
Åpent bakeri) på Dam-
plassen som baker-
svenn i 1951. I 1970 
overtok han bedriften 
som bakermester, og 
kunder kom fra hele 
byen for å kjøpe godsa-
kene hans. Han solgte 
familiedriften i 1998, 
men navnet Plaza er be-
vart, både i vinduet, og 
i hjertene til mang en 
hagebybeboer. 

SPREK
PLENKLIPPER
− Hei unge mann, kan 
du hjelpe meg? 
En eldre dame står i 
hagen i Vålveien 10 og 
roper på oss der vi er 
på vei til Damplassen. 
Helene Marie Pande 
forteller at hun de siste 
to årene har måttet få 
hjelp til å starte gress-
klipperen. − Hver gang 
jeg har spurt en tilfeldig 
forbipasserende, så har 
de hjulpet til, sier hun, 
og berømmer det gode 
naboskapet i hagebyen.
Selve klippingen tar 
den spreke 91-åringen 
seg av selv. 

DEN SKJEVE 
STOLPE PÅ 
ULLEVÅL
Det må ha vært et rik-
tig kraftig støt som fikk 
lyktestolpen rett uten-
for inngangen til Ulle-
vål skole til å lene seg 
skjevt innover fortauet. 
Metallet var klemt inn i 
brysthøyde, og vår teori 
er at en lastebil rygget 
inn i stolpen. Vi oppda-
get den skjeve stolpen 
litt ut i august, og mot 
slutten av måneden var 
den rettet opp igjen. 

LITE UNDER-
SKUDD
Driftsresultatet for Ul-
levål Hageby Senior-
senter pr 30.6 viser et 
mindre underskudd,  
som det er håp om, 
kan rettes opp i 2. 
halvår. Støtten til tre-
ningsmidler er kraftig 
redusert, og det blir 
derfor nødvendig å ta 
betaling for kjøring til 
senteret med kr 50 for 
å komme i balanse. 

NY SAMTALE-
GRUPPE
Seniorsenteret på 
Damplassen starter en 
ny samtalegruppe på 
onsdager 12-13.30. 
− Det virker som det-
te er populært. Vi har 
allerede en gruppe 
som er fullbooket, så 
derfor starter vi en ny, 
sier daglig leder Karina 
Nummedal Schandiz. 

Seniorsenteret på Damplassen inviterte i august 
Arbeiderpartiet og Høyre til å presentere partienes 
valgprogram.  De ble kraftig grillet av de fremmøt-
te om sine syn på driften av eldresentrene i Oslo 
som dessverre fortsatt er uavklart. Videre om stand-
punktet ved Ullevål sykehus der de begge ble svar 

skyldige, og der Høyres representant henviste til 
Stortingets avgjørelse. Det er lite handlekraftig i en 
meget viktig sak for Oslos befolkning som Bystyret 
så absolutt burde engasjere seg sterkt i! Bildet viser 
Arbeiderpartiets Trond Bakkevig i aksjon. 

Bjørn Jensen

ULLEVÅL SYKEHUS ENGASJERTE

REKORD FOR MANNFOLKFROKOSTEN

UNGT SENIORBESØK
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− Det er morsomt å se barna utfolde 
seg. Da jeg var barn satt vi i en krok 
og holdt kjeft.

Av Olav Rokseth 

Seniorsenteret i hagebyen har fått  besøk av barn 
fra Damplassen barnehage, noe Arne Linja synes 
er moro. Han følger med mens barna spiller stige-
spill og hukommelsesspillet Lotto.

Selv har han 15 barnebarn, den yngste på bare 
sju år, og han bor også rett ved en barnehage i Pas-
tor Fangens vei.

Så reiser han seg, klar for dagens godbit. − Hver 

fredag kommer jeg hit for å spise grøt, forklarer han.
− Kjempekoselig, er konklusjonen om barne-

besøket fra en annen stamgjest ved seniorsenteret, 
Marit Pauline Gjerlaug. Hun forteller at hun selv 
spilte stigespill da hun var ung.

− Hvor gammel er du, spør en av barna henne. 
− Hundre år? Eller tusen?, noe som fører til god-
lynt latter rundt bordet.

Barnehagebarna kommer på besøk den siste 
fredagen i hver måned. Daglig leder Karina Num-
medal  Shandiz i Seniorsenteret forteller at det 
dessverre ikke er så mange av seniorene som vil 
være med barna, men hun håper at dette vil ta seg 
opp utover høsten.

Arne Linja står her og betrakter stigespillet som barna spiller  sammen med stamgjest Marit Pauline Gjer-
laug og Kathrine Seim fra barnehagen. Foto: Olav Rokseth 

Beboere i hagebyen som betalte 
eiendomsskatt i 2016 og 2017 vil 
få tilbake til sammen over 1,7  
millioner kroner.

Av Olav Rokseth

Tilbakebetalingen skjer som en følge av en dom 
i Høyesterett at kommunen var for sent ute med 
å varsle eiendomsskatten. Som følge av dette 

vedtok Bystyret i Oslo å tilbakebetale all eien-
domsskatt som ble innbetalt i 2016 og en tredel 
av eiendomsskatten i 2017, da det var ulovlig å 
øke skattenivået fra 2 til 3 promille. 

Daglig leder i Havebyselskapet sier at til-
bakebetalingen til beboerne i borettslaget mest 
sannsynlig vil skje ved at beløpet trekkes fra eien-
domsskatten i 2020.  

I 2016 måtte 384 enheter i hagebyen beta-
le eiendomsskatt. Året etter var antallet økt til 
513.  

1,7 MILLIONER KRONER TILBAKE 

Den populære mannfolkfrokosten på Ullevål 
Hageby Seniorsenter er blitt enda mer populær. 
I august ble det rekord med hele 25 frammøtte. 
Frokostene foregår hver tirsdag kl. 10.00 fram til 
rundt halv tolv. Det prates friskt rundt bordet og 

latteren sitter løst. På bildet ser vi mannfolkene 
synge Udsikter fra Ulriken av Johan Nordahl Brun 
til ære for daglig leder og opprinnelig bergenser 
Karina Nummedal Shandiz. 
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HAGEBYHON-
NING OGSÅ I ÅR
Også i høst kan du få 
kjøpt honning fra ha-
gebyen. Honningen 
stammer fra bikubene i 
starten av John Colletts 
allé. Honningen selges i 
glass av ulike størrelser, 
170 g, 250 g og 350 g. 
Nytt av året er honning 
med valnøtter. Det blir 
også mulig å få kjøpt 
gavepakninger. Folk kan 
ta kontakt på epost  ul-
levalhagebyhonning@
gmail.com  eller sende 
melding til Lucia tlf. 
45881642. Vi samler fol-
kets ønsker og sender 
felles info om når og 
hvor vil salget tar plass.    

KIOSKEN FER-
DIGSTILT
Kioskbygget ved T-ba-
nestasjonen skal fer-
digstilles innen denne 
utgaven av Hageby-
bladet, og da vil også 
tilgangen til stasjonen 
være på plass. Likele-
des vil graving og ned-
legging av nye kabler 
fra Ullevål stadion til 
Vestgrensa være klar 
og Kolonihavestien re-
staurert.

STØY HELE HØSTEN
I Gaustadbekkdalen 
pågår spunting på 
byggetomten for det 
nye Life Science byg-
get, med tilhørende 
støy og vibrasjoner 
hele høsten frem mot 
jul. Beboerne i Bukken 
Bruses vei har hatt de 
største plagene i start-
fasen som nå er tilba-
kelagt, ifølge Stats-
bygg infoskriv fra juli.

GRØNN TRIUMF PÅ ULLEVÅL

GARTNER SLUTTET
Steven Stiberg Long 
har sluttet som gartner 
i Havebyselskapet. Det 
vil bli annonsert etter 
en ny gartner neste år. 
I mellomtiden vil TA 
Skogdrift og andre an-
satte ta seg av gartner-
arbeidet i hagebyen. 

NYTT SYKEHJEM
I Pastor Fangens vei 
planlegges nytt syke-
hjem med plass til 130 
beboere samt dagsen-
ter til erstatning for Tå-
senhjemmet. Bygget 
skal få fire etasjer samt 
parkering under bak-
ken ifølge forslaget fra 
Plan- og bygningseta-
ten som har hørings-
frist 23. september.

BRAA SPORT 
OVERTAR
G-sport på Ullevål Sta-
dion er avviklet, og 
lokalene på nordøst-si-
den av Amfisenteret 
vil bli overtatt av Braa 
Sport med nyåpning til 
julehandelen.

YOGA FLYTTET
Medisinsk Yoga Øst 
har flyttet fra Berg til 
Stillatorget på Frysja i 
samarbeid flere andre 
og tatt navnet Yoga-
haven. På menyen står 
mediyoga, yoga, medi-
tasjon, pilates, gongav-
spenning, massasje og 
andre kroppsbehand-
linger samt coaching.

Kretsen Ullevål skole er den klart 
grønneste i Nordre Aker, viser val-
gresultatene fra bydelen. 

Av Olav Rokseth

I denne kretsen får partiene Miljøpartiet De Grøn-
ne, SV og Venstre tilsammen 42,8 prosent oppslut-
ning, melder Nordre Aker Budstikke.

På Ullevål får MDG hele 21,7 prosent, parti-
ets beste Nordre Aker-krets, bare 4,4 prosentpoeng 
bak Høyre som fortsatt gjør det best. Til sammen-
likning er Arbeiderpartiet på Ullevål nede i 16,5 
prosent. 

Nedenfor er tallene for Ullevål-kretsen. De 
inneholder ikke forhåndsstemmene, siden disse 
blir talt opp sammen med kommunen som helhet. 
Nordre Aker-tallene speiler dermed kun stemmene 
som ble avgitt på de ordinære valgdagene.

På ettermiddagen valgdagen 9.september vokste køen utover gårdsplassen på Ullevål skole. Foto: Olav 
Rokseth

Partinavn Ant. stemmer Prosent

Høyre 631 26,0 
Miljøpartiet  
De grønne 526 21,7

Arbeiderpartiet 401 16,5
Sosialistisk  
Venstreparti 282 11,6

Venstre 231 9,5
Rødt 113 4,7
Fremskritts- 
partiet 75 3,1

Senterpartiet 66 2,7
Kristelig Folke-
parti 47 1,9

Folkeaksjonen 
Nei til mer  
bompenger

28 1,2

JUBILEUMSSESONG 
FOR ULLEVÅL BANDY
På det sportslige plan er oppkjøringen i full 
gang foran bandysesongen som starter i no-
vember, og som blir en jubileumssesong for 
Ullevål bandy siden klubben runder 100 år i 
2020. Etter 10 sesonger som spiller har Sondre 
Hammerstad overtatt som hovedtrener etter Es-
pen Johansen som ledet laget i til sammen 11 
år. Johnny Gadderud fortsetter som sportssjef, 
og vil også assistere Sondre som trener. Spiller-
stallen er forsterket med ny keeper fra Høvik – 
landslagserfaring, samt Jesper Gadderud som 
er tilbake etter fire år ute, og Jesper Bergersen 
etter to år i Ready. De fleste av fjorårets spille-
re fortsetter, og med mer erfaring bør A-laget 
forbedre resultatene fra forrige sesong og sikte 
mot medaljeplass i Eliteserien.

Bjørn Jensen

KLUBBHUSET 
DRENERES
Det er satt i gang graving rundt klubbhuset til 
Ullevål Idrettslag for å kontrollere dreneringen 
og finne årsaken til lekkasjene i kjelleretasjen. 
Omfanget av arbeidet vil først bli klart når det 
avdekkes hvor vannet trenger inn, men det 
håpes at dette ikke vil påvirke starten på isleg-
gingen av Bergbanen. Klubbhuset blir gjerdet 
inn i anleggsperioden, inkl. p-plassene foran 
huset, men medlemmer vil fortsatt kunne be-
nytte garderober til trening samt møterom.
Etter 10 års drift vil Oslo kommune som eier av 
bygget montere egne skilt med ny logo som 
markerer at Klubbhuset er deres eiendom. Ul-
levål IL er i dialog med kommunen for å kunne 
beholde våre skilt på veggen ved inngangs-
partiet, samt kortveggen mot Ring 3.

Ullevaal Stadion-området er omsider blitt «levelig» 
igjen etter en lang anleggsperiode knyttet til den 
nye gang- og sykkelbroen over Ring 3 som omsi-
der er ferdigstilt og tatt i bruk siden i sommer. An-
leggsarbeidene på bakkeplan med stensetting og 
beplantning/grøntareal gir også et positivt inntrykk 

som demper inntrykket av broens enorme størrelse 
med bred gangvei og sykkelfelt i begge retninger. 
Parkeringsområdet ved kjøpesenteret er lagt om 
og har færre p-plasser enn tidligere, men med bre-
dere tilkjøring til senteret, som oppfordrer til større 
bruk av p-kjelleren under Ullevål Amfi.

POSITIVT INNTRYKK RUNDT ULLEVAAL STADION

BILKOLLEKTIVET VOKSER

Bilkollektivet har opplevd vekst 
denne våren og sommeren, også på 
Damplassen. Nå kan du også leie 
varebil der.

Av Olav Rokseth

Direktør Morten Munch-Olsen i Bilkollektivet for-
teller at det er ca 130 medlemmer som benytter 

bilene på Damplassen. Det er omtrent som før bil-
kollektivet mistet plassene. Utnyttelsen her er noe 
over snittet av plassene våre i Oslo. Gjennomsnitt-
lig utnyttelsesgrad (beregnet på timer) har i som-
mer vært over 70%, mens gjennomsnittet for 12 
måneder snitt er 43%. 

Daglig leder i Havebyselskapet forteller at han 
i sommer ofte opplevde at alle bilene på Damplas-
sen var utlånt.

Du får plass til store møbler i varebilen til Bilkollektivet. Foto: Olav Rokseth
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stammer fra bikubene i 
starten av John Colletts 
allé. Honningen selges i 
glass av ulike størrelser, 
170 g, 250 g og 350 g. 
Nytt av året er honning 
med valnøtter. Det blir 
også mulig å få kjøpt 
gavepakninger. Folk kan 
ta kontakt på epost  ul-
levalhagebyhonning@
gmail.com  eller sende 
melding til Lucia tlf. 
45881642. Vi samler fol-
kets ønsker og sender 
felles info om når og 
hvor vil salget tar plass.    

KIOSKEN FER-
DIGSTILT
Kioskbygget ved T-ba-
nestasjonen skal fer-
digstilles innen denne 
utgaven av Hageby-
bladet, og da vil også 
tilgangen til stasjonen 
være på plass. Likele-
des vil graving og ned-
legging av nye kabler 
fra Ullevål stadion til 
Vestgrensa være klar 
og Kolonihavestien re-
staurert.

STØY HELE HØSTEN
I Gaustadbekkdalen 
pågår spunting på 
byggetomten for det 
nye Life Science byg-
get, med tilhørende 
støy og vibrasjoner 
hele høsten frem mot 
jul. Beboerne i Bukken 
Bruses vei har hatt de 
største plagene i start-
fasen som nå er tilba-
kelagt, ifølge Stats-
bygg infoskriv fra juli.

GRØNN TRIUMF PÅ ULLEVÅL
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Av Olav Rokseth
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Rokseth
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28 1,2
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NYE LEKEAPPARATER PIZZERIA I VESTGRENSA

GREVLINGER 
OBSERVERT
Daglig leder Tor Lan-
gø i Havebyselskapet 
forteller at tre svære 
grevlinger er blitt ob-
servert i Jutulveien. Det 
er velkjent at grevlin-
ger ferdes i hagebyen, 
men nå er det en stund 
siden det er blitt meldt 
om dem. Ifølge Langø 
har ikke grevlinger an-
grepet mennesker de 
siste 100årene. De gjør 
heller ikke skade, men 
det lukter stramt der de 
gjør fra seg. Hvor den 
avbildete grevlingen 
befant seg, vites ikke. 

TALENTPRIS
Nordre Aker musikk 
- og kulturutvalg vil 
dele ut en pris til ett 
ungt talent innen mu-
sikk, dans eller teater 
om er bosatt i Nordre 
Aker bydel og er (eller 
har vært) elev ved ung-
domsskole eller vide-
regående skole i 2019. 
Prisen er på kr 20.000.- 
Juryen kan også tilde-
le inspirasjonspris(er).  
Søkerne må fylle ut et 
elektronisk søknads-
skjema på namk.info. 
Prisvinner vil bli offent-
liggjort i begynnelsen 
av desember 2019 i 
forbindelse med Nor-
dre Aker musikk- og 
kulturutvalgs årlige 
konsert i Nordberg 
Kirke. Ved eventuelle 
spørsmål ta kontakt 
med jemimagarcia-
godos@gmail.com. 
Søknadsfrist: 1.novem-
ber 2019

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

GLASSMESTEREN PÅ MAJORSTUEN

B
o-glass A

S, Jacob A
alls gate 27, 0364 O

slo 

www.glass.no
KUNST OG BYGNINGSGLASS
ETABLERT 1954

INGER ELIASSEN 
SLUTTER
Inger Eliassen har 
sluttet som frivillig på 
kjøkkenet til Senior-
senteret i hagebyen, 
etter å ha bakt deili-
ge kaker etter egen 
oppskrift til sammen 
530 ganger gjennom 
mange år.  Vi takker 
Inger for en strålende 
innsats! Samtidig be-
nyttes anledningen til 
å «etterlyse» flere som 
kan stille opp som fri-
villig for senteret en 
dag i uken og hjelpe 
til på kjøkkenet eller 
andre områder – venn-
ligst ta kontakt med 
daglig leder Karina!

Bjørn Jensen,  
leder av brukerrådet

− IKKE KAST BORT TITALLS MILLIARDER
Striden om nedleggelse av Ullevål sykehus ruller 
videre, preget av sterke motsetninger mellom 
sykehusledelsen på Gaustad og de ansatte på 
Ullevål som ikke ønsker å gi seg på tross av 
«drittpakken» Helse Sør-Øst fremla som et 
resultat av den såkalte «belysningen» av Ulle-
vål alternativet. Hele beslutningsgrunnlaget for 
helseforetakets avgjørelser burde flombelyses så  

man ikke risikerer å kaste bort titalls milliarder 
av skattekroner på grunn av prestisjehensyn til 

Helseministeren og toppledelsen i Helse Sør-
Øst/Oslo universitetssykehus Det er ikke uten 
grunn at sykehusdirektøren valgte å gå av etter 

massiv kritikk fra de ansattes organisasjoner, selv 
om han fikk støtte fra sitt eget styre.

Bjørn Jensen

I høstferien blir det satt opp flere nye 
lekeapparater på Eventyrplassen. 

Av Olav Rokseth

En foreldregruppe bestående av Hans 
Martin Momyr, Vidar Helgesen og 
Birgitte Vartdal fikk i fjor tilsagn om 
300.000 kroner i støtte fra Sparebank-
stiftelsen for å oppgradere lekeappa-
ratene på plassen. Det blir ny huske 
med to seter for de minste og ett rede 

for de større barna. Politibilen blir pusset opp, og får 
selskap av en buss. Trekanthuset og boden vil rives, 

mens dumphuska og klatretårnet vil 
bestå. Klatretårnet vil oppgraderes til 
våren. Det blir også et over fem meter 
langt balansetau. 

Momyr forteller at plasseringene 
av de forskjellige apparatene er ennå 
ikke bestemt, men at de vil alle plas-
seres på den grønne delen av plassen.

Havebyselskapet vil bidra med å 
vedlikeholde plassen.

Hans Martin Momyr forteller at åpningen av de nye lekeapparatene vil trolig skje torsdag 10. oktober. Dum-
phuska vil bestå. Foto: Olav Rokseth

Politibilen får selskap av 
denne bussen.

De som passerer de tidligere loka-
lene til kafe Bicks i Vestgrensa 4 har 
nok fått med seg at det kommer 
en pizzeria der. Åpningen blir trolig 
rundt 1. oktober.

Av Olav Rokseth

Pizza Pancetta har flere avdelinger i Oslo. Konsep-
tet er ren take-away, så det blir ikke lenger mulig 
å sette seg ned for en kopp kaffe i lokalene.  En av 
eierne, Baran Guler, forteller til Hagebybladet at 
den største kundegruppen er unge mennesker.  Pi-
zzaene er av den italienske typen, noe navnet på 
bestselgerne markerer: pizza Roma med italiensk 
ost og pepperoni og pizza Fellini med parmaskinke, 
parmesan og ruccola.

Baran Guler, en av eierne bak Pizza 
Pancetta, kommer til å jobbe en del 
ved den nye avdelingen i Vestgren-

sa.  Foto: Olav Rokseth

EPLER TIL BESVÆR
Nedfallet av glasseplene i 
Stiftamtmann Kaas vei fører 
med seg bananfluer, mus, 
rotter og grevlinger. I tillegg 
faller de ned på biltak og for-
søpler veien.  Daglig leder 
Tor Langø i Havebyselskapet 
lurer på om dette kan være 
en oppgave for det nye vellet 
å plukke eplene, men der får 
vi til svar at det må hver en-
kelt andelseier i veien ta seg 
av. En idé hvis man ikke har 
kapasitet til å plukke selv, er 
å invitere til fri plukking på 
Facebook-gruppa Tåsen og 
Ullevål hageby, slik noen be-
boere gjorde i sommer.
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Foreningen Colletts kulturhus 
krever at kommunen detalj- 
regulerer  Kinobygningen i 
Vestgrensa 2 til kulturformål 
og allmennyttige formål.

Av Olav Rokseth

Kravet er lagt ut som et innbyggerforslag 
under tittelen Ja til kulturhus i Vestgrensa 2 på 
minsak.no. Allerede etter ett døgn var det 
samlet inn de 300 underskrifter som gjør 
at bystyret må behandle saken innen seks 
måneder. 

Forslaget begrunnes blant annet med 
at ”Vestgrensa 2 er et signalbygg i Ullevål 
hageby med stor kulturhistorisk verdi. Byg-

ningen har blant annet huset Ullevål kino, 
ungdomsklubb og aktiviteter for barn. Nå-
værende eiere har ønsket å gjøre om bygget 
til hybelhus, men folk i nærmiljøet har pro-
testert, og Byantikvaren har heldigvis gått 
imot planene. Det er et stort behov i lokal-
miljøet for et forsamlingshus for kulturak-
tiviteter og tilbud til barn og unge. Bystyret 
må sørge for at de unike mulighetene som 
finnes i bygget ikke ødelegges for fremtiden 
ved å sørge for at Vestgrensa 2 detaljregule-
res til allmennyttige formål og kulturformål. 
For å sikre etablering og drift, må det bevil-
ges midler fra kommunen.”

SØLVGUTTENE
Foreningen Colletts kulturhus arrange-
rer i mellomtiden flere kulturhendelser i 
bygget. Lørdag 21. september kl. 18.00 
er det filmvisning. Torsdag 26. septem-
ber blir det fiolinkonsert og foredrag. 
Matias Jentoft og Jonas Østervold spiller 
først fiolin. Deretter foredrag av tidligere 
NRK-korrespondent Morten Jentoft, om 
forholdet mellom Russland og Vesten. 
Mandag 14. oktober kan du høre Sølvgut-
tene i Kinobygningen. Og det blir mer et-
ter hvert.  

”Ja til kulturhus i 
Vestgrensa 2”

Varierende engasjement 
fra lokalpolitikere

Torsdag 26. sept. kl. 19.00 kan du høre far og sønn Jentoft i Kinobygningen. Matias Jen-
toft spiller fiolin sammen Jonas Østervold. Deretter foredrar tidligere NRK-korrespon-
dent Morten Jentoft om forholdet mellom Russland og Vesten av. 

Mandag 14. oktober kan du høre Sølvguttene i Kinobygningen. 

Nordre Aker Høyre var det 
eneste partiet som i sin valg-
brosjyre fokuserte på å gjø-
re Kinobygningen om til et 
kulturhus.

Av Olav Rokseth

Bydelsutvalget i Nordre Aker vedtok en-
stemmig 7. februar 2019 støtte til å utnytte 
Vestgrensa 2 til lokalt forsamlingshus med 
ulike aktiviteter «i et område som i dag har 
få felles større møteplasser».  Like før kom-
munevalget spurte Hagebybladet via epost 
hvordan partiene stilte seg til å gjøre Ki-
nobygningen på John Colletts plass til et kul-
turhus. Til tross for støtten fra Bydelsutval-
get, varierte oppslutningen fra politikerne.

Leder i Nordre Aker Høyre, Øivind 
A Tandberg, viser til at partiet fokuse-
rer på saken i valgkampbrosjyren, der ett 
av punktene er: “Gjøre Ullevaal kino på 
Trikkesløyfa tilgjengelig som kulturhus for 
ungdom.” Tandberg var også den eneste av 
politikerne som ringte tilbake for å utdype 
partiets syn på saken.  

Kraft i Nordre Aker Venstre skriver: 
”I denne saken er det lite vi kan gjøre fra 
bydelsutvalgets side. Vi i Nordre Aker Ven-
stre jobber derfor opp mot representantene 
våre på Rådhuset.” Kraft påpeker også at 
Nordre Aker Venstre ønsker en bydelssce-
ne, og at den historiske kinobygningen vil 
være naturlig å vurdere i den sammenheng.

Hanne Lyssand i Nordre Aker SV skri-
ver: ”SV vil veldig gjerne ha noe allmenn-
yttig i Kinobygging. Så vi vil støtte alle initi-
ativ som kommer i den retningen.” 

Leder i Nordre Aker Arbeiderparti, 
Emil Mogstad, var mer defensiv: ”Når der 
gjelder Abelloftet mener jeg vi har tatt det 
ut av programmet for 2019-2023. Bygget 
er privat eiet og eieren er ikke spesielt in-
teressert i ungdomsklubb dessverre, så vi 
må se etter andre steder i byen å eventuelt 
opprette det.”

MDGs Aase Marie Olafsen måtte for-
høre seg nærmere om saken før hun kunne 
uttale seg.  

NORDRE AKER BUDSTIKKE
Nettavisen Nordre Aker Budstikke laget 

sin egen undersøkelse som vi 
gjengir: ”Etter at Abelloftet 
på John Colletts plass på 
Ullevål ble lagt ned, har det 
ikke vært et ungdomstilbud 
innenfor bydelsgrensen i 
denne delen av bydelen (kun 
på Marienlyst skole i samar-
beid med Bydel St. Hanshau-
gen). Bør bydelen opprette 
et nytt ungdomstilbud i den-
ne delen av bydelen?”
H: Ungdomstilbudet i denne 
delen av vår bydel er altfor 
dårlig, og vi mener det er 
viktig å ha ekstra fokus på å 
få etablert et tilbud for alle 
de ungdommene som bor i 
dette området. Vi har derfor 
spesifikt nevnt i vårt lokale 
program at vi skal jobber for 
et kulturhus på John Colletts 
plass. Lar ikke det seg gjøre, så 
må man jobbe intensivt med å 
finne andre lokaler.
Ap: Ja, vi er for at 
ungdomstilbudet bedres/
utvides.
V: Ja. Gjerne som en del 
av et kulturhus i det gamle 
kinobygget.
MDG: Berg/Tåsen trenger et 
ungdomstilbud.
SV: Ja, det bør være et ungdomstilbud i den 
delen av bydelen. Vi ser etter muligheter 
som kan kombinere bruk og som involverer 
flere frivillige krefter. Det er spesielt mangel 
på plass til kultur- og musikkaktiviteter. Et 
ungdomstilbud må styres av ungdommen 
selv fordi interessene og ungdommen 
endrer seg over tid.
Frp: Kun hjelpe til med mulige lokaler, all 
drift og tilbud bør drives av på dugnad av 
brukere.
R: Ja, og i flere deler av bydelen!
Sp: Ja.
KrF: Ja. Det bør definitivt opprettes et 
rusfritt ungdomstilbud i denne
delen av bydelen.
L: Nei. Ullevål Haveby har tidligere hatt 
vellykkede ungdomstilbud basert på frivillig 
innsats fra beboerne. Det bør prøves ut på 
nytt.

GLADE FOR STØTTE
− Vi er takknemlig for god oppbakking 
fra Bydelsutvalget i Nordre Aker sier Geir 
Knudsen, leder for Foreningen Colletts 
kulturhus.  Han trekker spesielt fram Høy-
re som har programfestet kulturhus i Vest-
grensa 2 og Venstre som har gitt mange 
nyttige innspill i prosessen.  

Bydelsutvalget vedtok enstemmig  i fe-
bruar 2019  å utnytte Vestgrensa 2 til lokalt 
forsamlingshus i et område som i dag har få 
felles større møteplasser. − Det er dette 
vedtaket  vi viser til når vi nå henvender oss 
videre til Bystyret i Oslo med et eget opp-
rop. Vi håper nå på god diskusjon og flere 
initiativ fra det nye Bydelsutvalget og at alle 
partiene som støtter oss følger opp sine re-
presentanter i Bystyret. 

oslohoyre.no/foreninger/nordre-aker/ 

facebook.com/nordreakerhoyre/

NORDRE AKER HØYRE VIL JOBBE FOR
Byutvikling
Bevare småhusplanen/enebolig- og rekkehusområdene i Nordre Aker, bevare 
Nedre Grefsen og skånsom utbygging av Tåsen senteret og områdene rundt.

Samferdsel
Lokaltog til Kjelsås, bedre bussforbindelser i Nordre Aker spesielt i 
nybyggområde Frysjapark. Gang og sykkelvei fra Brekke til Skar.

Idrett
Kunstgress på fotballbanen v/Berg skole, anlegg for rulleski på Sognsvann og 
Linderudkollen, badeland på Sogn og svømmebasseng Engebråten ungdomsskole.

Kultur
Gjøre Ullevaal kino på Trikkesløyfa tilgjengelig som kulturhus for ungdom. 

FORHÅNDSKUMULERTE KANDIDATER TIL BYDELSUTVALGET

KANDIDATER TIL BYSTYRET

1. Erik Kreyberg 
Normann

3. Sidsel Kjeldaas  
Salte

2. Elisabeth Riksfjord

4. Øystein Sundelin 13. Camilla Strandskog

Nordre Aker Høyre hadde kulturhus i Kinobygningen 
som valgkampsak i kommunevalget.
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A K T U E L T
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Av Olav Rokseth
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Norstrøm og ektemannen Olav Døvik 
(også NRK-journalist) flyttet til hagebyen 
høsten 2014, men bare etter noen måne-
der bar det til Berlin. Hun var lite i Norge 
i løpet av korrespondenttiden, og når hun 
var hjemme var hun ofte på hytta eller be-
søkte familie. 

− Men jeg ble bedre kjent med områ-
det gjennom Hagebybladet, og nå skal jeg 
lese meg opp på jubileumsboka Landsby-
en i byen, sier hun.

TURBULENTE ÅR  Hun har dekket fire 
turbulente år i Europa, med immi-
grantkrise, framveksten av ytre høyre og 
terroraksjonene. 

− Kontrasten mellom Vest-Europa 
og Øst-Europa er slående. Skepsisen mot 
muslimer er mye sterkere i Øst-Europa. 
Der mangler folk erfaring med innvandre-
re fra den delen av verden, og mange ser 
på islam som en trussel mot den kristne 
kulturarven.  Derfor er det lett for politi-
kere å bruke fremmedfrykt for alt det er 
verdt, sier hun. 

Samtidig påpeker hun at debatten i 
Tyskland lenge led av at utfordringer med 
innvandring var tabu, akkurat som det var 
i Sverige.

− Nå fosser de grønne fram i Tysk-
land, og det blir spennende å se om dette 
er et blaff eller en trend.

MER ÅRVÅKEN  Jobben hennes innebar 
ofte lange arbeidsdager og at det var 
vanskelig å planlegge privattiden. − Man 
trenger en tålmodig partner når man er 
korrespondent. To-tre ganger skjedde det 
at jeg måtte rykke ut akkurat når Olav 
kom på besøk. Da er det godt at vi er i 
samme bransje.

Hun har også vikariert i korte perio-
der i Moskva for en annen hagebybeboer, 
Morten Jentoft.  I tillegg måtte hun ryk-
ke ut når terroren rammet i Berlin, Paris, 
Nice, Cambrils og Barcelona.  Denne ter-
roren, og mange andre mindre hendelser 
som ikke ble dekket like omfattende, har 
gjort at hun opplever livet som mer skjørt. 
− Jeg tar ikke ting for gitt lenger. Jeg rin-
ger oftere hjem for å høre at de nærmeste 
har det bra, og jeg blir litt mer urolig når 
jeg ikke får tak i folk. 

Hun er også blitt mer årvåken i det 
offentlige rom. − Jeg passer alltid på at jeg 
har kontroll på hva som er bak meg når 
jeg setter meg på T-banen. Jeg sitter aldri 
og ser ned i mobilen på T-banen lenger. 
Egentlig er det noe fint i å se at ni av ti 
passasjerer ser ned i mobilen, det viser en 
viss trygghet.

LUKER I HAGEN  Hun forteller at hun 
har funnet mye glede i å luke i hagen de 

gangene hun har vært hjemme. På en 
måte har jeg luket av meg elendigheten, 
sier hun.

Nå leser hun Den store hageguiden 
for å finne ut hva de skal gjøre med hagen, 
og i sommer ble det innkjøp av kompost-
binge. − Vi har litt planer om oppussing 
også, noe vi egentlig skulle ha satt i gang 
da vi flyttet hit.

Guri Norstrøm har bodd i England, 
Spania, Tyskland, Ecuador og Kasak-
hstan, og kan tenke seg å prøve seg som 
korrespondent igjen, kanskje spesielt i 
Moskva – men ikke med det første. Nå 
blir det jobb i utenriksredaksjonen på Ma-
rienlyst . − Så gleder jeg meg til å følge 
årstidene her i hagebyen, både i hagen og 
ellers, som julegrantenningen, skøytekar-
nevalet og generalforsamlingen. Det skjer 
jo så mye i området, sier hun, og uttrykker 
håp om at det kan bli noe av initiativet til 
et kulturhus i Kinobygningen på John 
Colletts plass. 

−  Jeg luker av 
meg elendigheten

− Jeg gleder meg til å integrere meg her i denne lille landsbyen. 
Først nå føler jeg at jeg har flyttet hit på ordentlig, sier Guri Norstrøm etter å ha tilbragt 

fire år som NRK-korrespondent i Berlin.

Av Olav Rokseth

Her er Guri Norstrøm på sin røde sykkel utenfor Riksdagsbygningen i Berlin, før en direkterapport i Dagsrevyen. Kameraet er satt opp. 
− Ettersom jeg som oftest sto alene og ikke hadde egen fotograf som kunne passe på, pleide jeg å sette opp sykkelen bak ryggen min 
når jeg rapporterte direkte fra offentlige steder i Berlin. Den fungerte som et provisorisk gjerde mot enkelte tilfeldige forbipasserende 
som syns det er morsomt å gjøre ablegøyer i bakgrunnen når noen direkterapporterer på TV.  Foto: NRK

Guri Norstrøm har vært på Åpent bakeri bare en håndfull ganger, men det blir nok flere. 
Hun forteller at hun kan planlegge dagen på en annen måte nå, og at det er deilig å 
kunne la mobilen ligge avslått. Den lar hun ligge i vesken. 
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Det er fredag ettermiddag 
i slutten av august. Tretti 
tusen mennesker er samlet 
ved Stortinget. Det er helt 
stille. Så stiger et brøl opp 
fra folkemengden. Even Nord 
Rydningen, pådriveren bak 
klimabrølet, brøler med. 

Av Olav Rokseth

Vi treffer ham på kvelden hjemme hos seg 
i John Colletts allé 48 noen dager senere. 
Han gjesper, og virker tydelig sliten. I fem 
måneder jobbet han fulltid og vel så det 
med å organisere Klimabrølet, før han nå 
er tilbake i jobben som seniorrådgiver i 
UDI med Midtøsten som område.  
 – Jeg kan ikke la være å handle når jeg vet 
at det er teknisk mulig og lønnsomt å be-
grense global klimautslipp til et minimum, 
og fordi alt annet er et gigantisk tapspro-
sjekt. Og jeg gjorde jeg det for at min lille 
sønn på to år og jenta i magen til kjæres-
ten min, skal kunne få fine liv, sier han.

BRØLING VINNER KAMPEN
Hvorfor et brøl, lurer vi.

– Det å brøle - eller å si ifra høyt og ty-
delig ifra - har gjennom historien gitt kvin-
ner rettigheter, arbeidere rettigheter og satt 
slaver fri. Også klimakampen skal vinnes 
gjennom brøling. Og jeg mener absolutt at 
vi ser tegn på at det nytter: En heller  be-
gredelig politisk debatt opp mot valget, ble 
jenket i riktigere retning etter fredag 30. 
august. Klima kom på dagsorden.

Rydningen fikk masse applaus da han 
i vår la fram et forslag for generalforsam-
lingen i Havebyselskapet om at borettsla-
get skulle støtte Klimabrølet, men fikk få 
stemmer.

– Det var ikke overraskende. Samtidig 
fikk vi modig støtte fra idretten, kulturlivet, 
fagforeninger, flere av landets største be-
drifter, og også mange borettslag. Klima-
krisen er her. Trusselen for vesentlig tap av 
livskvalitet innenfor anskuelig fremtid, er 
reell. Jeg mener at vi alle er tjent med å 
strekke oss i denne situasjonen , sier han.

ORIGINALT ENGASJEMENT
Vi lurer på hva han mener om den enkel-
tes ansvar for sine klimautslipp.

– All handling betyr noe,  ikke minst 
fordi den viktigste påvirkningsfaktoren for 
adferd, er hva vennene dine, kollegene, 
dine nærmeste gjør.  Men, gitt den korte 
tiden vi har til rådighet for å realisere nul-
lutslippssamfunnet, må det politiske tiltak 
til. Det er dette som er målet med Klima-
brølet: vise politikerne det brede, folkelige 
engasjementet i klimasaken.

Han har også tidligere vist hvordan 
originalt engasjement kan skape opp-
merksomhet.  Sommeren 2016 syklet 
han 3000 km fra Nordkapp til Lindenes. 
Underveis spiste han bare mat som ellers 
ville blitt kastet. – Vi fant masse god mat 
i søppelkasser, på bakrom til butikker og 
i hotell-bufféer. Sykkelturen resulterte i 
dokumentarfilmen Utgått på dato, som ble 
vist på TV2 og flere internasjonale film-
festivaler.

MÅ KLINE TIL
Even Nord Rydningen har et sterkt for-
hold til Ullevål-området. Ti år gammel 
flyttet han til Damplassen 11. Moren flyt-
tet senere til Ullevålsalléen 38 der hun bor 

Konstruktiv 
pessimist

fortsatt. Så har han en søster som bor i 
Møllesvingen og mormoren bor i Sogn-
sveien. 

Vi spør om han har noen hjertesak i 
området. 

– Rådhusplassen ble bilfri på nittital-
let. Så klart, tenker vi i dag. Kan vi tenke 
oss at Damplassen blir nesten bilfri? Jeg 
mener et åpenbart et rungende ja.  Det 
bør utredes om bildeling kan utvides 
kraftig i hagebyen. Målet med bilpoli-
tikken vår bør være at alle som trenger 
det, har effektiv tilgang til bil nært der 
de bor, samtidig som vi reduserer antall 
biler som fyller gatene våres. Dette 
kan sikres gjennom en god, moderne 
bildelingsordning, 

Han påpeker at det er flere fordeler 
ved moderne bildelingsordninger: du slip-

per vask, vedlikehold, skifte dekk og det er 
økonomisk lønnsomt for de aller, aller fles-
te. Selv deler han en Golf  med moren sin.

En annen ting i nabolaget som han 
heier på, er en skateramp, som det var i 
Halsparken tidligere. – Det er lite som er 
bedre for kidsa enn skating! Bonus: forel-
drene slipper å kjøre dem på trening hit 
og dit. 

Vi avslutter med å spørre om hvor 
stor tro han har på at menneskeheten vil 
lykkes med å redde seg selv. – Jeg betegner 
meg som konstruktiv pessimist. Det er vel-
dig mørke skyer på himmelen, men vi vet 
at det er teknologisk mulig og økonomisk 
lønnsomt å begrense oppvarmingen av 
kloden til 1,5 grader. Vi må kline til og 
gjøre alt vi kan for å holde oss innenfor 
denne grensen. De politikerne som satt inne på Stortinget uten å få med seg når 30.000 klimaengasjerte 

brølere, må være rimelig tunghørte, også i politisk forstand. Foto: Klimabrølet

– Det fine med kriser, er jo at de kan utløse det beste i oss, som skaperkraft, omtenksom-
het, evnen til å yte litt ekstra, samhold. Denne muligheten til å skrive en veldig fin historie 
sammen, skal vi ikke la gå fra oss, sier Even Nord Rydningen. SV-ordfører Marianne 
Borgen  var en av flere politikere som deltok i Klimabrølet. Foto: Olav Rokseth

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
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Det er endelig bestemt at 
Lofthus samvirkelag får ut-
videt uteserveringen sin på 
gavlsiden av bygningen. Sam-
tidig må sitteplassene foran 
pizzeriaen fjernes. 

Av Olav Rokseth

Det har vært stor misnøye blant noen av 
de nærmeste naboene over blant annet 
støy fra uteserveringen, mens eierne og 
andre beboere har ønsket et utvidet til-
bud. Avtalen innebærer at det blir utvidet 
uteservering på gavlsiden i perioden 1. 
mai til 15. september. Antall sitteplasser 
ute blir omtrent det samme som før. Ram-
pen bak kan brukes til servering, men ikke 
av gjester med unntak av rullestolbrukere. 
Utvidelsen betyr også at parkeringsplasse-
ne på gavlsiden forsvinner når det er ute-
servering. Sitteplassene foran pizzeriaen 
skal også bort.  − Ingen av partene helt 
fornøyde med avtalen, og dermed anser 
jeg det som en god avtale, sier daglig leder 

Tor Langø i Havebyselskapet. Han opply-
ser at det i mail vil bli foretatt måling av 
både støy og sotutslipp fra pizzeriaen.

FLERE GJESTER
Eier av Lofthus Samvirkelag, Eirik Se-
valdsen, karaktiserer avtalen som grei. 
Han forteller at det har vært en økning 
i antall gjester i sommer, og regner med 
enda flere gjester neste sommer når den 
nye uteserveringen og solskjerming er på 
plass. Nettopp muligheten til å ha sol-
skjerming har vært hovedargumentet for 
å utvide plassen på gavlsiden.

På spørsmål om pizzeriaen på nytt vil 
søke om å få utvidet åpningstiden, svarer 
Sevaldsen at han må ha en dialog med 
styret om det.  

Pizzeriaen har nå også iverksatt flere 
tiltak for å redusere sotutslippet fra pipa. 
For å rense ovnen skikkelig, brukes en inn-
kjøpt spesialbørste. Ovnen fyres nå opp 
allerede mandag eller tirsdag når pizzeria-
en er stengt, for at ovnen skal nå en høyere 
temperatur og utgi mindre sot. I tillegg 
brukes det nå bøk i stedet for bjørk til å fyre 
opp med, fordi bøken har mindre bark. 

Kompromiss om pizzeria

Inngang
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Contact info:

Maridalsveien 87, bygg 7
0461 Oslo

eirik@lofthussamvirkelag.no

Eiendomsgrenser

Pizzeriaen på Damplassen opplevde en 
økt tilstrømming av gjester i sommer, 
og med solskjerming på plass neste 
sommer kan det komme enda flere. Her 
holder kokken Kris fram pizzaen Ndjua, 
som består av en sterk blanding av svine-
kjøtt, paprika, pancetta og chilli. 

Slik blir plasseringen av uteserveringen, som vil bli innrammet med blomsterkasser og smijern. Tor Langø i Havebyselskapet påpeker at 
uteplassene vil gjøre hjørnet mer trafikksikkert i og med at parkeringsplassene forsvinner. 

BLINDERN VEL
 

Jobber for:
- et mangfoldig og trygt bomiljø med levende, sosiale møteplasser

- at nærmiljøets interesser skal bli hørt i utbyggingssaker
- trafikksikkerhet, 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. 
21

Ta kontakt med oss for en gratis 
og uforpliktende verdivurdering. 

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

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

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

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

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

95 83 40 00

BLINDERN VEL
Jobber for: 

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

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

Bli medlem! Årskontinget for 2017 Betal kr 200,- til konto 1609.40.50425 v/Svein Mossige, Hasselhaugveien 35 
eller VIPPS: Blindern Vel 11141

Blindern Vel står for utdeling av Hagebybladet på Blindern. 

Følg oss på nett: Blindern vel.no og på facebook!

Fo
to

: O
la

v 
Ro

ks
et

t



20 21

Det er endelig bestemt at 
Lofthus samvirkelag får ut-
videt uteserveringen sin på 
gavlsiden av bygningen. Sam-
tidig må sitteplassene foran 
pizzeriaen fjernes. 

Av Olav Rokseth

Det har vært stor misnøye blant noen av 
de nærmeste naboene over blant annet 
støy fra uteserveringen, mens eierne og 
andre beboere har ønsket et utvidet til-
bud. Avtalen innebærer at det blir utvidet 
uteservering på gavlsiden i perioden 1. 
mai til 15. september. Antall sitteplasser 
ute blir omtrent det samme som før. Ram-
pen bak kan brukes til servering, men ikke 
av gjester med unntak av rullestolbrukere. 
Utvidelsen betyr også at parkeringsplasse-
ne på gavlsiden forsvinner når det er ute-
servering. Sitteplassene foran pizzeriaen 
skal også bort.  − Ingen av partene helt 
fornøyde med avtalen, og dermed anser 
jeg det som en god avtale, sier daglig leder 

Tor Langø i Havebyselskapet. Han opply-
ser at det i mail vil bli foretatt måling av 
både støy og sotutslipp fra pizzeriaen.

FLERE GJESTER
Eier av Lofthus Samvirkelag, Eirik Se-
valdsen, karaktiserer avtalen som grei. 
Han forteller at det har vært en økning 
i antall gjester i sommer, og regner med 
enda flere gjester neste sommer når den 
nye uteserveringen og solskjerming er på 
plass. Nettopp muligheten til å ha sol-
skjerming har vært hovedargumentet for 
å utvide plassen på gavlsiden.

På spørsmål om pizzeriaen på nytt vil 
søke om å få utvidet åpningstiden, svarer 
Sevaldsen at han må ha en dialog med 
styret om det.  

Pizzeriaen har nå også iverksatt flere 
tiltak for å redusere sotutslippet fra pipa. 
For å rense ovnen skikkelig, brukes en inn-
kjøpt spesialbørste. Ovnen fyres nå opp 
allerede mandag eller tirsdag når pizzeria-
en er stengt, for at ovnen skal nå en høyere 
temperatur og utgi mindre sot. I tillegg 
brukes det nå bøk i stedet for bjørk til å fyre 
opp med, fordi bøken har mindre bark. 

Kompromiss om pizzeria

Inngang

RØMNINGSVEI

RØMNINGSVEI

LOFTHUS SAMVIRKELAG

97
00

4000 2500

6500

60
0

25
00

20
00

63m2
50 sitteplasser

Project:

Title:

Scale:

Date:

number:

Utendørs sitteplasser

1:100
U-2019C

20.06.19
LOFTHUS SAMVIRKELAG

DAMPLASSEN 2

No: Rev: Date:

Contact info:

Maridalsveien 87, bygg 7
0461 Oslo

eirik@lofthussamvirkelag.no

Eiendomsgrenser

Pizzeriaen på Damplassen opplevde en 
økt tilstrømming av gjester i sommer, 
og med solskjerming på plass neste 
sommer kan det komme enda flere. Her 
holder kokken Kris fram pizzaen Ndjua, 
som består av en sterk blanding av svine-
kjøtt, paprika, pancetta og chilli. 

Slik blir plasseringen av uteserveringen, som vil bli innrammet med blomsterkasser og smijern. Tor Langø i Havebyselskapet påpeker at 
uteplassene vil gjøre hjørnet mer trafikksikkert i og med at parkeringsplassene forsvinner. 

BLINDERN VEL
 

Jobber for:
- et mangfoldig og trygt bomiljø med levende, sosiale møteplasser

- at nærmiljøets interesser skal bli hørt i utbyggingssaker
- trafikksikkerhet, 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. 
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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
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Kalenderen
ULLEVÅL HAGEBY VEL

Lørdag 21. sept. kl 15-17: Eplefest på 
Eventyrplassen. Alle beboere i Ullevål 
Hageby, Akersborg terasse og Blindern 
vel er hjertelig velkomne til å ta med seg 
epler som de kan få presset og tappet på 
flasker. I tillegg nyte et stykke eplekake og 
diskutere cider-produksjon med gutta fra 
Lovløs. Dersom man ikke har egne flasker 
kan det kjøpes på stedet, og så presser vi 
så lenge vi har epler og flasker. 

Det er en relativt liten eplepresse. For 
at alle skal få med seg noen flasker hjem 
kan det derfor hende at vi må begrense 
mengden den enkelte får presse. Ta med 
kopp og noe og sitte på for en hyggelig og 
innholdsrik ettermiddag med beboere i 
hagebyen.

COLLETTS KULTURHUS  
KINOBYGNINGEN
Lørdag 21.sept. kl 18.00: Filmvisning. 
Betaling skjer ved kjøp av servering. Halv-
pris for barn.

Torsdag 26. sept. kl. 19.00:  Fiolin-
konsert og foredrag. Matias Jentoft og 
Jonas Østervold spiller først fiolin. Der-
etter foredrag av Morten Jentoft, tidligere 
NRK-korrespondent i Moskva: Russland 
og Vesten 

Mandag 14. okt. Kl. 19.00: Sølvguttene 
synger i Kinosalen på John Colletts plass.

VENNERS VENNERS  
VENNER-FEST 

Lørdag 16.nov. arrangeres nok en 
Venners Venners Venner-fest i Ha-
gebyen for 19 år på rad. Mer infor-
masjon: https://www.facebook.com/
groups/335757325253/  
 Er du ikke på Facebook spør naboen. Du 
er hjertelig velkommen til og delta!

SENIORSENTERET
DAMPLASSEN
Torsdag 26. sept. kl. 13.00: Foredrag 
v/Petter Mejlænder - ”Pushwagners liv og 

verk”. Kunstneren Pushwagner, som vok-
ste opp på Berg, ble uteligger og narko-
man, men endte sine dager som en best-
selgende og folkekjær kunstner. Forfatter 
og journalist Petter Mejlænder, som selv 
har vokst opp på Berg og gikk på Ullevål 
skole, kjente Pushwagner godt og brukte 
elleve år på å skrive boken om hans ville 
og vanskelige liv: Hariton Pushwagner. 

Torsdag 3. okt kl  13.00: Forsinket mar-
kering av fårikålens dag med fårikålmiddag. 

Torsdag 10. okt. kl 13.oo Foredrag v/
Annette Groth – «Brexit – Hva nå?». 
Annette Groth var NRK-korrespondent 
i Storbritannia i nesten ti år og har fulgt 
Brexit-prosessen tett. Hun har også skre-
vet en bok om sin reise i Brexitland. 

Fredag 11. okt. kl  12.30: Film «Hun-
dreogettåringen som stakk fra regningen 
og forsvant». Ost, kjeks og vin etter filmen 
ved påmelding 

Torsdag 17. okt. Kl  13.00: Foredrag v/
Odd Georg Murud – «Et ekteskap uten 
like – Marie og Knut Hamsun». Det er i år 
50 år siden Marie Hamsun døde. Sammen 
med sin mann, forfatteren Knut Hamsun, 
utgjorde dette ekteparet et unikt kraftfelt i 
norsk kulturell og politisk historie. 

Torsdag 24. okt. kl 13.00: Kursing og 
opplæring i bruk av hjertestarter v/parame-
dic Thor Olav Nilsen. Han vil lære grunn-
prinsippene for førstehjelp, samt demon-
strere hvordan en hjertestarter fungerer 

Torsdag 31. okt. kl 13.00: Foredrag v/
Jon Anders Halvorsen – «Huden gjen-
nom livet». Hudlege Jon Anders Halvor-
sen forteller om den normale og den syke 
huden. Han har skrevet bok om samme 
tema, kalt «Huden er guden. En hudlege 
forteller om kroppens største organ»

Fredag 1. nov. kl 13.00: Omvisning på 
Astrup Fearnley Museet – «Gilbert & Ge-
orge – The Great Exhibition». Arrange-
mentet starter med en kort filmvisning og 
presentasjon av et av de fremste kunstner-

skapene i internasjonal samtidskunst. Ar-
rangeres i samarbeid med Den kulturelle 
Spaserstokken. Begrenset antall plasser. 
Påmelding nødvendig 

Torsdag 7. nov. kl 13.00: Foredrag v/
Fredrik Holst – «Grå stær og intraokulære 
linser». Optometrist Fredrik Holst snak-
ker om dagens muligheter 

Fredag 8. nov. kl 12.30  Filmen «Dik-
tatoren» med Charlie Chaplin. Ost, kjeks 
og vin etter filmen ved påmelding. 

Torsdag 14. nov. kl 13.00 Konsert v/
Bengt-Ole Nordström – «Svigermor og 
Evensen og kjærringa og jeg». Et program 
med gamle og litt nyere revyviser og anek-
doter om sangene 

Torsdag 21. nov. kl 13.00: Omvisning 
hos NRK. Vi tar turen til kringkastingen 
på Marienlyst, og får omvisning i de tra-
disjonsrike byggene. Begrenset antall plas-
ser. Påmelding nødvendig. 

Fredag 28. nov. kl 13.00: Pinnekjøtt-
middag. Påmelding

VESTRE AKER MENIGHET
Mandag 23. sept. kl. 20.0:  Lilla Søl-
husvik  om boken sin: Fordi det er verdt det. 
Om kvinner som har kommet seg fram i 
næringslivet. Musikk Jørgen Jynge. 

Mandag 28. okt. kl. 20.00: Elias Blix-
kveld. Møte med forfatter Anders Aschim
av Blix-biografi, og vi synger de mest kjen-
te salmene til dikteren fra nord.

Søndag 24. nov. kl 12.00: Julemarked 
med mange fine gevinster, hjemmelaget 

mat og håndarbeid, aktiviteter for barna 
og kafé med mange gode kaker.

Mandag 25. nov. kl. 20.00: Ellen Arn-
stad om boken sin: Alt du ikke ser. Om livet 
med Joachim.  (se også presentasjon av boka 
annet sted i bladet)

Lørdag 21. september blir det eplefest på Eventyrplassen

Torsdag 14. oktober skal Morten Jentoft  
snakke om forholdet mellom Russland 
og Vesten i Kinobygningen.

Mandag 23. september kan du høre Lilla 
Sølhusvik snakke om kvinner som har 
kommet seg fram i næringslivet. Foto: 
Lisbeth Skei

24. oktober kan du få 
opplæring i bruk av 

hjertestarter, her holdt 
av daglig leder Karina 

Nummedal Shandiz, 
dagligleder ved Seni-

orsenteret i hagebyen. 

”Pushwagners liv og verk” er tema tors-
dag 26. september på Seniorsenteret. 
Biograf Petter Mejlænder foredrar. 

Fredag 8. november kan du se ”Diktato-
ren” med Charlie Chaplin på Seniorsen-
teret.



22 23

Kalenderen
ULLEVÅL HAGEBY VEL

Lørdag 21. sept. kl 15-17: Eplefest på 
Eventyrplassen. Alle beboere i Ullevål 
Hageby, Akersborg terasse og Blindern 
vel er hjertelig velkomne til å ta med seg 
epler som de kan få presset og tappet på 
flasker. I tillegg nyte et stykke eplekake og 
diskutere cider-produksjon med gutta fra 
Lovløs. Dersom man ikke har egne flasker 
kan det kjøpes på stedet, og så presser vi 
så lenge vi har epler og flasker. 

Det er en relativt liten eplepresse. For 
at alle skal få med seg noen flasker hjem 
kan det derfor hende at vi må begrense 
mengden den enkelte får presse. Ta med 
kopp og noe og sitte på for en hyggelig og 
innholdsrik ettermiddag med beboere i 
hagebyen.

COLLETTS KULTURHUS  
KINOBYGNINGEN
Lørdag 21.sept. kl 18.00: Filmvisning. 
Betaling skjer ved kjøp av servering. Halv-
pris for barn.

Torsdag 26. sept. kl. 19.00:  Fiolin-
konsert og foredrag. Matias Jentoft og 
Jonas Østervold spiller først fiolin. Der-
etter foredrag av Morten Jentoft, tidligere 
NRK-korrespondent i Moskva: Russland 
og Vesten 

Mandag 14. okt. Kl. 19.00: Sølvguttene 
synger i Kinosalen på John Colletts plass.

VENNERS VENNERS  
VENNER-FEST 

Lørdag 16.nov. arrangeres nok en 
Venners Venners Venner-fest i Ha-
gebyen for 19 år på rad. Mer infor-
masjon: https://www.facebook.com/
groups/335757325253/  
 Er du ikke på Facebook spør naboen. Du 
er hjertelig velkommen til og delta!

SENIORSENTERET
DAMPLASSEN
Torsdag 26. sept. kl. 13.00: Foredrag 
v/Petter Mejlænder - ”Pushwagners liv og 

verk”. Kunstneren Pushwagner, som vok-
ste opp på Berg, ble uteligger og narko-
man, men endte sine dager som en best-
selgende og folkekjær kunstner. Forfatter 
og journalist Petter Mejlænder, som selv 
har vokst opp på Berg og gikk på Ullevål 
skole, kjente Pushwagner godt og brukte 
elleve år på å skrive boken om hans ville 
og vanskelige liv: Hariton Pushwagner. 

Torsdag 3. okt kl  13.00: Forsinket mar-
kering av fårikålens dag med fårikålmiddag. 

Torsdag 10. okt. kl 13.oo Foredrag v/
Annette Groth – «Brexit – Hva nå?». 
Annette Groth var NRK-korrespondent 
i Storbritannia i nesten ti år og har fulgt 
Brexit-prosessen tett. Hun har også skre-
vet en bok om sin reise i Brexitland. 

Fredag 11. okt. kl  12.30: Film «Hun-
dreogettåringen som stakk fra regningen 
og forsvant». Ost, kjeks og vin etter filmen 
ved påmelding 

Torsdag 17. okt. Kl  13.00: Foredrag v/
Odd Georg Murud – «Et ekteskap uten 
like – Marie og Knut Hamsun». Det er i år 
50 år siden Marie Hamsun døde. Sammen 
med sin mann, forfatteren Knut Hamsun, 
utgjorde dette ekteparet et unikt kraftfelt i 
norsk kulturell og politisk historie. 

Torsdag 24. okt. kl 13.00: Kursing og 
opplæring i bruk av hjertestarter v/parame-
dic Thor Olav Nilsen. Han vil lære grunn-
prinsippene for førstehjelp, samt demon-
strere hvordan en hjertestarter fungerer 

Torsdag 31. okt. kl 13.00: Foredrag v/
Jon Anders Halvorsen – «Huden gjen-
nom livet». Hudlege Jon Anders Halvor-
sen forteller om den normale og den syke 
huden. Han har skrevet bok om samme 
tema, kalt «Huden er guden. En hudlege 
forteller om kroppens største organ»

Fredag 1. nov. kl 13.00: Omvisning på 
Astrup Fearnley Museet – «Gilbert & Ge-
orge – The Great Exhibition». Arrange-
mentet starter med en kort filmvisning og 
presentasjon av et av de fremste kunstner-

skapene i internasjonal samtidskunst. Ar-
rangeres i samarbeid med Den kulturelle 
Spaserstokken. Begrenset antall plasser. 
Påmelding nødvendig 

Torsdag 7. nov. kl 13.00: Foredrag v/
Fredrik Holst – «Grå stær og intraokulære 
linser». Optometrist Fredrik Holst snak-
ker om dagens muligheter 

Fredag 8. nov. kl 12.30  Filmen «Dik-
tatoren» med Charlie Chaplin. Ost, kjeks 
og vin etter filmen ved påmelding. 

Torsdag 14. nov. kl 13.00 Konsert v/
Bengt-Ole Nordström – «Svigermor og 
Evensen og kjærringa og jeg». Et program 
med gamle og litt nyere revyviser og anek-
doter om sangene 

Torsdag 21. nov. kl 13.00: Omvisning 
hos NRK. Vi tar turen til kringkastingen 
på Marienlyst, og får omvisning i de tra-
disjonsrike byggene. Begrenset antall plas-
ser. Påmelding nødvendig. 

Fredag 28. nov. kl 13.00: Pinnekjøtt-
middag. Påmelding

VESTRE AKER MENIGHET
Mandag 23. sept. kl. 20.0:  Lilla Søl-
husvik  om boken sin: Fordi det er verdt det. 
Om kvinner som har kommet seg fram i 
næringslivet. Musikk Jørgen Jynge. 

Mandag 28. okt. kl. 20.00: Elias Blix-
kveld. Møte med forfatter Anders Aschim
av Blix-biografi, og vi synger de mest kjen-
te salmene til dikteren fra nord.

Søndag 24. nov. kl 12.00: Julemarked 
med mange fine gevinster, hjemmelaget 

mat og håndarbeid, aktiviteter for barna 
og kafé med mange gode kaker.

Mandag 25. nov. kl. 20.00: Ellen Arn-
stad om boken sin: Alt du ikke ser. Om livet 
med Joachim.  (se også presentasjon av boka 
annet sted i bladet)

Lørdag 21. september blir det eplefest på Eventyrplassen

Torsdag 14. oktober skal Morten Jentoft  
snakke om forholdet mellom Russland 
og Vesten i Kinobygningen.

Mandag 23. september kan du høre Lilla 
Sølhusvik snakke om kvinner som har 
kommet seg fram i næringslivet. Foto: 
Lisbeth Skei

24. oktober kan du få 
opplæring i bruk av 

hjertestarter, her holdt 
av daglig leder Karina 

Nummedal Shandiz, 
dagligleder ved Seni-

orsenteret i hagebyen. 

”Pushwagners liv og verk” er tema tors-
dag 26. september på Seniorsenteret. 
Biograf Petter Mejlænder foredrar. 

Fredag 8. november kan du se ”Diktato-
ren” med Charlie Chaplin på Seniorsen-
teret.



24 25

variert Bokhøst

Da Kristin Valla flyttet til hagebyen i 2009 følte hun at hun kom til noe 
som lignet Finneidfjord, det lille stedet i Nordland som hun er fra og som handlingen 

i hennes ferske bok Ut av det blå er lagt til. 

Tekst og foto: Olav Rokseth

− Selv om det selvsagt er store forskjeller, 
så er det også her i hagebyen en nærhet til 
naboene, sier hun. 

− Er det også likheter når det gjelder å be-
skytte seg bak en fasade, som er et sentralt tema 
i boken din?

Hun ler, og sier at det nok er en god 
del hagebybeboere som også er opptatt av 
å opprettholde en viss fasade, inkludert 
henne selv. 

Ut av det blå, som kommer nesten 20 år 
etter brakdebuten Muskat,  åpner med at 
en far og to sønner blir tatt av et leirskred. 
Tilbake sitter den ti år gamle datteren 
Elin og moren. Som voksen er Elin blitt 
redaksjonssjef  i et motemagasin. Da hun 
kommer til hjembygda for å selge barn-
domshjemmet og rydde opp i alt det fa-
milien eide, går det gradvis opp for henne 

at det er sider ved foreldrenes liv som har 
vært skjult for henne.

BESKYTTELSE  Valla skrev innledningen 
for over ti år siden, da hun var redak-
sjonssjef  i motemagasinet Costume.

− Jeg var litt lei av at det overflatiske 
ofte ble snakket ned. I stedet hadde jeg 
lyst til å skrive noe positivt om det, om 
hvordan det å dekke over også kan gi oss 
beskyttelse og trøst. Boka er ingen kritikk 
av det overfladiske, kanskje snarere en li-
ten hyllest, en erkjennelse av at også det 
materielle kan være viktig, at det har en 
emosjonell side som handler om minner, 
trygghet og tilhørighet. Og at det å gjem-
me seg bak en fasade noen ganger kan 
være helt nødvendig. Når er det skadelig? 
Når hjelper det oss? Det var noe av det 

jeg hadde lyst til å utforske med denne 
romanen. 

− Det er ganske spenstig å forsvare fasade i 
en tid der fasadedyrkingen på sosiale medier når 
stadig nye høyder og vårt materielle forbruk truer 
den lille kloden vår?

− Foreldrene i boken min har ikke 
egentlig så høyt forbruk, de har levd med 
de samme tingene i mange år. Men de er 
stilbevisste, og har et hjem og et ytre som 
skiller seg fra de andre i bygda. Etterhvert 
forstår vi at det er mye som skjuler seg un-
der denne overflaten. 

Hun påpeker at vi i uminnelige ti-
der, lenge før internett, har redigert 
oss selv og presentert oss på en bestemt 
måte, ikke minst på små steder der folk 
gjerne vet alt om hverandre. – Men vi 
har to gutter på full fart inn i tenårene, så 
jeg er ganske oppmerksom på utfordrin-
gene med sosiale medier, fortsetter hun.

− Det er jo flere måter å beskytte sitt indre på 
enn gjennom en bestemt livsstil, for eksempel ved 
å la være å være åpen om alt eller å være nøye med 
hvem du omgås og åpner deg for.

− Ja, jeg er enig, og i boka har jeg også 
karakterer som lever et mer dempet, pri-
vat liv uten noen bevisst fasade. Og også 
karakterer som er mer åpne, og som viser 
oss at det har en verdi, men selvsagt også 
en pris, sier hun.

− Det er 16 år siden du skrev en skjønnlit-
terær bok. Skal du vente like lenge til din neste?

− Det har vært utrolig morsomt å skri-
ve denne boken, så jeg venter neppe så 
lenge denne gangen, sier hun, uten å røpe 
hvilke ideer hun har. 

Bokhøsten er godt representert med forfattere fra Ullevål-området. Hagebybladet har her  
gleden av å presentere utgivelsene og noen av forfatterne. Omtalene er sakset fra forlagene.

en liten hyllest 
til det overfladiske

I fjor høst satt Kristin Valla på fulltid i sofaen hjemme i Vålveien for å gjøre ferdig boken.  − Jeg hadde ofte døren ut til hagen på gløtt for 
å bli inspirert av naturen ute, sier hun. I høst er det lite sofajobbing, nå som hun arbeider som tekstredaktør ved Munch-museet. 

Kristin Valla leser gjerne ute i hagen, enten på trappa, ved hagebordet eller i en kurvstol.  
Her holder hun Lars Myttings Svøm med dem som drukner som hun har vært sterkt inspi-
rert av i arbeidet med Ut av det blå. Mange av bøkene i hjemmet til Kristin Valla har funnet sin plass ved trappenedgangen til 

kjelleretasjen.

Ut av det blå (Kagge 2019) er allerede 
kommet i annet opplag. ”Opprullingen er 
medrivende fortalt i nesten thrilleraktige 
vendinger,” skriver Dagbladet og gir ter-
ningkast 4, mens VG gir 5 på terningen.
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− Hodet ditt skal 
være et morsomt sted 

Den nylig utgitte historieboken Helt sant! vil trolig fenge de unge 
mer enn bøkene de møter i klasserommet.

Tekst og foto: Olav Rokseth

Det er paret Åshild Skadberg og Tarje 
Holtvedt som sammen har skrevet boken. 
Den har undertittelen Utrolige hendelser fra 
verdenshistorien, og består av tjue fortellin-
ger om blant annet vulkanen Tamboras 
dramatiske utbrudd i 1815, utbryterkon-
gen Houdini, en kvinne som kastet seg 
utfor Niagarafossen i en tønne, tyveriet 
av Mona Lisa fra Louvre, en konge som 
spiste seg i hjel, farao Tutankhamons for-
bannelse og dyr i verdensrommet.

UTVIDE HORISONTEN  − Vi har valgt 
vinklinger som er helt annerledes enn 
de du finner i historiebøkene. Ved å lage 
fortellinger om enkeltmenneskers opple-
velser tror vi at stoffet blir mer fengende 
for de unge, forteller forfatterparet.

De er ikke alene om å synes historie-
bøkene i skoleverket er for oppramsende 
og kjedelige.

− Jeg tror det skyldes en blanding av 
mangel på ressurser og manglende be-
vissthet om at det er mye lettere å leve seg 
inn i fortellinger som taler til følelser, enn 
mer nøkterne beskrivelser av historiske 
hendelser og utviklingslinjer, sier Tarje.

De sier også at ikke alt som formidles, 
må være «viktige» hendelser.

− Historien vår om dansepesten i 
Strasbourg er kanskje ikke så viktig i seg 
selv, men den utvider horisonten din og 
gjør hodet til et morsommere sted å være. 
Det må være gøy og interessant å lese bø-
ker, hvis ikke taper de i konkurransen med 
digitale medier, sier Tarje.

Åshild, som har skrevet dy-
respalten i bladet Aftenposten 
Junior, har laget flere dyrebøker, 
og forteller at hun der gjorde 
noe av det samme. − Ved å vise 
hvor fascinerende dyr er i stedet 
for å ta fram pekefingeren, øker 
sjansen for at barna blir enga-
sjert og selv finner ut hva de vil 
grave mer i.
LOKAL TILKNYTNING  Begge 
vokste opp på 70-tallet i Ulle-
vål-området, Åshild i Tyrihan-
sveien og Tarje i Pastor Fangens 

vei.  Åshild gikk på Ullevål skole, deretter 
Marienlyst og så videregående på Berg, 
der hun ble kjæreste med Tarje. 

− Jeg husker godt at det var ganske 
dødt i hagebyen den gang. Da var hage-
byen dominert av gamle damer som med 
sprukne stemmer ropte til oss unger at vi 
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et menneske kryper tvers over et kinn, 
en munn, en nese. Mennesket er lite som en 
maur sammenlignet med ansiktet. Stiger og 
stillaser står lent opp mot fjeset. Tauverk på 
kryss og tvers. Flere menneskemaur myldrer 
fram. Boremaskiner i hendene deres. Jobben 
kan virke uoverkommelig: Fire ansikter, 
hvert av dem rundt 18 meter høyt, skal lokkes 
ut av fjellet.

Prisen? 400 arbeidere i 14 år. Krangler, 
oppsigelser og pengetrøbbel. En målrettet 
kunstner som setter alle sine krefter inn, men 
dør rett før verket er fullført. En sønn som 
fortsetter arbeidet, og som resten av livet 
kjemper med to ting: En rørt klump i halsen 
hver gang han besøker ansiktene. Og, dag og 
natt, lunger som er ødelagt av steinstøv fra 
årene i fjellveggen.

FJELLET SOM FIKK FJES
Regn og vind kommer til slutt til å tære dem vekk. Men ennå i mange 

hundre år, kanskje tusenvis, vil fire mektige steinansikter skue utover 

Amerika fra fjellet Mount Rushmore.

Nesejobb i 1937.  Folkene som jobbet i Mount  Rushmore, hang i spesialde-signede seler. Selen ble styrt av en mann oppe på kanten. Egne «ropegutter» ropte opp til mannen på toppen og mannen  i selen, slik at de kunne styre  selen og skrittene i samme  retning og takt.

Gutzon Borglum i 1919. På denne tiden  var han en kjent kunstner som hadde passert  sin bror Solon,  også skulptør, i berømmelse. 

1927

− Vi er begge fascinert av historier, og 
snakker sammen om ideer hele tiden. 
Siden Helt sant! er delt inn i enkeltståen-
de fortellinger, skrev vi halvparten hver 
uten å legge oss altfor mye i hverandres 
arbeid, sier Åshild Skadberg og Tarje 
Holtvedt.  

Fortellingene i Helt sant! er rikt illustrert, og er ført i et 
fengende, journalistpreget språk. 

klassiske eventyr i 
ny språkdrakt
Hans Olav Brenner 
har i boka Min even-
tyrskatt (Gyldendal) 
gjendiktet våre mest 
kjente og kjære fol-
keeventyr. Språket er 
oppdatert og tilpasset 
høytlesning slik at 
historiene vil treffe 
nok en generasjon 
eventyrelskere. Jens A. Larsen Aas (Bril-
lebjørn-bøkene) står for illustrasjonene. I 
denne praktutgaven av Asbjørnsen og Moes 
eventyr finner du historiene om pannekaka, 
Bukkene Bruse, Askeladden og mange flere.

den store lykken 
og den store sorgen
Gründeren og karrierekvinnen Ellen Arn-
stad fødte eldstesønnen Joachim bare fire 
timer etter at magasinet Henne var lansert. 
I lykkerusen etterpå fleipet hun med at det 
var så vidt hun rakk sin egen fødsel. Svært 
få mennesker har sett hennes andre virke-
lighet: Hemmeligheten og krisen hun ikke 
kunne dele med omverdenen eller fortelle 
noen om. Angsten for å miste sønnen. For-
tvilelsen over å se ham bli sykere og sykere. 
Joachim har vært den store lykken og den 
store sorgen i Ellen Arnstads liv. I Alt du ikke 
ser. Livet med Joachim (Aschehoug) reflekterer 
hun over styrken i relasjoner, kraften i hver-
dagsøyeblikk og friheten til å velge egne 
verdier. Boken kommer i oktober.

det verste i oss
I boken Den jævla arven (Kagge) av Olav 
Brekke Mathisen  kan du lese om de vil-
leste, mørkeste og mest komiske norske 
arvekonfliktene – og alt du kan lære av 
dem. I den første boken om fenomenet 
arvekonflikter får du høre hvorfor vest-
kantjenta Christine byttet etternavn fra 
Tybring-Gjedde til Tybring-Torsk, og 
hvordan et arveoppgjør gjorde at Geir 
Loe Winsrygg endte opp med 140 kilo 
cyanid og bekymrede blikk fra PST. Du 
får vite hvorfor telemarksbunader kan set-
te fyr på arvekrangler, og hvilke politiske 
partipreferanser mennesker som reagerer 
sterkest i slike konflikter har. Du får også 
høre hva som fikk rederdatteren Amelia 
Riis til å holde ut mer enn tretti år i retten, 
og den hittil ukjente historien om da Ve-
ronica Orderud mistet hodet og begynte å 

skrike i morens arveoppgjør. I tillegg for-
klarer noen av Norges ledende forskere, 
professorer og filosofer hvorfor arv ser ut 
til å bringe frem det verste i oss. 

Hans Olav Brenner. Foto: Pål Rødahl

Olav Brekke Mathisen
måtte være stille, sier Tarje.

Nå er paret etablert i Prestegårdsvei-
en med sine tre barn. 

− Hagebyen er et fascinerende strøk, 
og jeg har vært inne på tanken om å skri-
ve om noen av boligene og hagene, sier 
Åshild. 

Helt sant! (Cappelen Damm 2019)  kom 
i september. Målgruppen er barn i alde-
ren 9 til 12.  Førsteopplaget er på 3000 
eksemplarer.
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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.
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KL 19:00
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LEGEKONTOR

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

E-post: jan@anker-nilssen.no 

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

Privat praksis uten offentlig støtte. 

Kveldsåpent etter avtale. 
Hudlege Tatyana K. Anker-Nilssen

Spesialist i allmennmedisin Jan Anker-Nilssen 
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Psykologpraksis
Kognitiv og metakognitiv terapi 

for alle psykologiske plager.

Kort ventetid. Dag/ettermiddag/kveld. 

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

Ikke refusjonsavtale.
Full taushetsplikt og diskresjon.

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

Tlf: 98456523, lars@psykologdehli.no

Gamle og nye
pasienter

velkommen.
Kom innom i Vestgrensa 4 

eller ring 22 46 36 71 
for timebestilling
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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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apotek1.ullevaalstadion@apotek1.no 
www.apotek1.no

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

Av Olav Rokseth

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

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

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

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

Sykkelrute kan medføre færre parkeringsplasser
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STØTTEANNONSE 
FRA BLINDERN VEL

Aktuelle saker Blindern Vel jobber med nå:

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

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

på John Colletts plass

God Jul og et Godt Nytt År
til alle vellets medlemmer 

www.blindernvel.no

Blindern Vel står for utlevering av Hagebybladet på Blindern

-o0o-

Advokat Alf Marcus Wiegaard 

ønsker eksisterende og nye klienter velkommen. 

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

E-post: wiegaard@wiegaard.no
 

Internett: www.wiegaard.no 
 

Post- og besøksadresse: Damplassen 21, 0852 Oslo 
 
 

Okologisk &  Etisk &  Baerekraftig &  FairTrade

MOTE & UTSTYR

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

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

l

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

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

GOD
JUL

ULLEVÅL RENS 
VASK OG 

SKREDDERSERVICE
SKOMAKER 

+ NØKLEFILING

ukedager 09-19 /lørdager 09 -17

tlf: 41 48 66 05
Sognsveien 77 -0855 Oslo

Damplassen 23
tlf 22 69 44 96

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

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

handel  ellerhandel  ellerhandel  eller
behandlingbehandlingbehandlingbehandlingbehandlingbehandling HØNSETREND

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fjærdrakten til japanske dvergsilkehøner kan minne om pels.
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DAMPLASS FRISØR

Blomdahl. 
Hulltagning/piercing

Damplassen 21 0852 Oslo

Tlf 22602175/ 97671383 

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

VELKOMMEN TIL 
Connie.

QUIZ HVER ONSDAG 
KL 19:00
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ANKER-NILSSENS 
LEGEKONTOR

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

E-post: jan@anker-nilssen.no 

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

Privat praksis uten offentlig støtte. 

Kveldsåpent etter avtale. 
Hudlege Tatyana K. Anker-Nilssen

Spesialist i allmennmedisin Jan Anker-Nilssen 

DAMPLASS FRISØR

Blomdahl. 
Hulltagning/piercing

Damplassen 21 0852 Oslo

Tlf 22602175/ 97671383 

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

VELKOMMEN TIL 
Connie.

Vestgrensa 4, 0851 Oslo

Telefon: 22 46 65 03

Lars Dehli & co 
Psykologpraksis
Kognitiv og metakognitiv terapi 

for alle psykologiske plager.

Kort ventetid. Dag/ettermiddag/kveld. 

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

Ikke refusjonsavtale.
Full taushetsplikt og diskresjon.

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

Tlf: 98456523, lars@psykologdehli.no

Gamle og nye 
pasienter 

velkommen.
Kom innom i Vestgrensa 4 

eller ring 22 46 36 71 
for timebestilling

TANNLEGE VATNE MNTF / 
TANNLEGE DÆHLI MNTF

Apotek1 Ullevål Stadion
Sognsvn. 77A - 0806 Oslo

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

Lørdag: 0900 – 1700

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

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

Av Olav Rokseth

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

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

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

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

Sykkelrute kan medføre færre parkeringsplasser
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DAMPLASS FRISØR

Blomdahl. 
Hulltagning/piercing

Damplassen 21 0852 Oslo

Tlf 22602175/ 97671383 

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

VELKOMMEN TIL 
Connie.

QUIZ HVER ONSDAG 
KL 19:00
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ANKER-NILSSENS 
LEGEKONTOR

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

E-post: jan@anker-nilssen.no 

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

Privat praksis uten off entlig støtte. 

Kveldsåpent etter avtale. 
Hudlege Tatyana K. Anker-Nilssen

Spesialist i allmennmedisin Jan Anker-Nilssen 

DAMPLASS FRISØR

Blomdahl. 
Hulltagning/piercing

Damplassen 21 0852 Oslo

Tlf 22602175/ 97671383 

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

VELKOMMEN TIL 
Connie.

Vestgrensa 4, 0851 Oslo

Telefon: 22 46 65 03

Lars Dehli & co 
Psykologpraksis
Kognitiv og metakognitiv terapi 

for alle psykologiske plager.

Kort ventetid. Dag/ettermiddag/kveld. 

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

Ikke refusjonsavtale.
Full taushetsplikt og diskresjon.

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

Tlf: 98456523, lars@psykologdehli.no

Gamle og nye 
pasienter 

velkommen.
Kom innom i Vestgrensa 4 

eller ring 22 46 36 71 
for timebestilling

TANNLEGE VATNE MNTF / 
TANNLEGE DÆHLI MNTF

Apotek1 Ullevål Stadion
Sognsvn. 77A - 0806 Oslo

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

Lørdag: 0900 – 1700

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

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

Av Olav Rokseth

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

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

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

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

Sykkelrute kan medføre færre parkeringsplasser

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

 
Tor Audun Sørensen
Hovedstyret/bandyskolen 

 

.

Fra da bandyskolen holdt til på Norges idrettshøgskole

58

R
EV

O
LU

S
JO

N
  K

O
R

A
N

E
N

S
A

M
TI

D
EN

  4
–

20
17

LA SAMTIDEN OPPLYSE DEG!
Skriv til abonnement@samtiden.no innen 20.12 og  
få årsabonnement (fire utgaver) til vår juletilbudspris!
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GI EN JULE-
 GAVE MED 
MENING 

kr 499/399*

*for studenter

og skoleelever

kr 499/399*

* Studenter & 

   skoleelever

Vi har nå økt 
kapasitet og nye 
pasienter ønskes 

velkommen.
Ring oss på 22 46 36 71 
eller kom innom oss i

Vestgrensa 4 ved John Colletts 
plass for timebestilling.

Julemarked

 
i Vestre Aker Menighetshus 

Søndag 24. november kl. 12.15-15.00 
Utlodning med mange fine gevinster. 

Salg av hjemmelaget mat og håndarbeid. 
Kafé med mange gode kaker. 

Sang og musikk! 
 

JULEGAVE-VERKSTED FOR BARN 
(KR. 50.-) 

Åresalg og utlodning 

Hjertelig velkommen til Vestre Aker menighetshus ! 

(Ullevålsveien 117) rett ved kirken. 

 

Lio 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

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    Egil Råstad    Henning 

Stene 
930 83 685    476 59 876      922 57 900 
 

20-årsjUBileUm for  
jUl i Blåfjell
Jul i Blåfjell har 20-årsjubileum i 2019. I hef-
tet Jul i Blåfjell – Blåtimen (Cappelen Damm) er 
noen av de fineste fortellingene og sangene fra 
Gudny Ingebjørg Hagens Jul i Blåfjell samlet. 
Historiene er illustrert av Svein Solem, og for-
fatteren har også skrevet forordet.

aksel lUnd svindal
Aksel Lund Svin-
dal (f.1982) er en 
av landets fremste 
alpinister. Svindal 
har vunnet 2 OL-
gull, 5 VM-gull, 2 
sammenlagtseire 
i Verdenscupen 
og 36 enkeltrenn. 
Svindal er den 
første mannlige al-
pinisten som har 
vunnet gull i fire 
verdensmesterskap 
på rad. Svindal 
la opp 9. februar 
2019. Høsten 2019 
er han aktuell med 
boka

Større enn meg 
(Pilar forlag), som 
er skrevet i sam-
arbeid med Thor-
bjørn Ekelund. Aksel Lund Svindal. Foto: Kjetil S. Andersen

Gudny Ingebjørg Hagen. Foto: June Witzøe
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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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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
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DAMPLASS FRISØR

Blomdahl. 
Hulltagning/piercing

Damplassen 21 0852 Oslo

Tlf 22602175/ 97671383 

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

VELKOMMEN TIL 
Connie.

QUIZ HVER ONSDAG 
KL 19:00
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ANKER-NILSSENS 
LEGEKONTOR

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

E-post: jan@anker-nilssen.no 

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

Privat praksis uten off entlig støtte. 

Kveldsåpent etter avtale. 
Hudlege Tatyana K. Anker-Nilssen

Spesialist i allmennmedisin Jan Anker-Nilssen 

DAMPLASS FRISØR

Blomdahl. 
Hulltagning/piercing

Damplassen 21 0852 Oslo

Tlf 22602175/ 97671383 

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

VELKOMMEN TIL 
Connie.

Vestgrensa 4, 0851 Oslo

Telefon: 22 46 65 03

Lars Dehli & co 
Psykologpraksis
Kognitiv og metakognitiv terapi 

for alle psykologiske plager.

Kort ventetid. Dag/ettermiddag/kveld. 

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

Ikke refusjonsavtale.
Full taushetsplikt og diskresjon.

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

Tlf: 98456523, lars@psykologdehli.no

Gamle og nye 
pasienter 

velkommen.
Kom innom i Vestgrensa 4 

eller ring 22 46 36 71 
for timebestilling

TANNLEGE VATNE MNTF / 
TANNLEGE DÆHLI MNTF

Apotek1 Ullevål Stadion
Sognsvn. 77A - 0806 Oslo

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

Lørdag: 0900 – 1700

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

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

Av Olav Rokseth

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

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

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

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

Sykkelrute kan medføre færre parkeringsplasser

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

 
Tor Audun Sørensen
Hovedstyret/bandyskolen 

 

.

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

kr 499/399*

*for studenter

og skoleelever

kr 499/399*

* Studenter & 

   skoleelever

Vi har nå økt 
kapasitet og nye 
pasienter ønskes 

velkommen.
Ring oss på 22 46 36 71 
eller kom innom oss i

Vestgrensa 4 ved John Colletts 
plass for timebestilling.

Julemarked

 
i Vestre Aker Menighetshus 

Søndag 24. november kl. 12.15-15.00 
Utlodning med mange fine gevinster. 

Salg av hjemmelaget mat og håndarbeid. 
Kafé med mange gode kaker. 

Sang og musikk! 
 

JULEGAVE-VERKSTED FOR BARN 
(KR. 50.-) 

Åresalg og utlodning 

Hjertelig velkommen til Vestre Aker menighetshus ! 

(Ullevålsveien 117) rett ved kirken. 

 

Lio 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

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    Egil Råstad    Henning 

Stene 
930 83 685    476 59 876      922 57 900 
 

20-årsjUBileUm for  
jUl i Blåfjell
Jul i Blåfjell har 20-årsjubileum i 2019. I hef-
tet Jul i Blåfjell – Blåtimen (Cappelen Damm) er 
noen av de fineste fortellingene og sangene fra 
Gudny Ingebjørg Hagens Jul i Blåfjell samlet. 
Historiene er illustrert av Svein Solem, og for-
fatteren har også skrevet forordet.

aksel lUnd svindal
Aksel Lund Svin-
dal (f.1982) er en 
av landets fremste 
alpinister. Svindal 
har vunnet 2 OL-
gull, 5 VM-gull, 2 
sammenlagtseire 
i Verdenscupen 
og 36 enkeltrenn. 
Svindal er den 
første mannlige al-
pinisten som har 
vunnet gull i fire 
verdensmesterskap 
på rad. Svindal 
la opp 9. februar 
2019. Høsten 2019 
er han aktuell med 
boka

Større enn meg 
(Pilar forlag), som 
er skrevet i sam-
arbeid med Thor-
bjørn Ekelund. Aksel Lund Svindal. Foto: Kjetil S. Andersen

Gudny Ingebjørg Hagen. Foto: June Witzøe
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Det er med vemod at Knut Larsson flytter fra barndomshjemmet i Vålveien 6.
Trøsten er at han og kona Rita Quande holder seg i hagebyen. Ikke bare det, de flytter til  

Vestgrensa 5 der både besteforeldrene og moren hans har bodd. 

Tekst og foto: Olav Rokseth

− Vi ville egentlig ikke flytte, men så så vi 
annonsen om Vestgrensa 5, og da tenkte 
vi nå eller aldri, forteller de. Ut av hageby-
en var det aldri snakk om å flytte.

− Det eneste jeg har vært misfornøyd 
med her, var da det bare var inngang til 
Ullevål skole fra John Colletts allé, slik at 
jeg måtte gå rundt hele skolen for å kom-
me inn i skolegården, sier Larsson og ler.  

Han forteller at han har mange min-
ner fra leiligheten i Vestgrensa 5. – Beste-
far hadde en hel vegg full av familiepor-
tretter, og fetterne min måtte øve seg på å 
huske hvem de var. Jeg var heldig og slapp 

unna fordi jeg var så liten, forteller han
Larsson har sittet i den nå nedlagte 

representantskapet i Havebyselskapet, og 
også i mange år i kontrollutvalget.  Han 
forteller at da han var gutt var det gan-
ske slitt i hagebyen. Man skulle ikke bruke 
penger på vedlikehold så hele området 
forfalt i en periode, før den sagnomsuste 
forretningsføreren Berit Furu ordnet opp.  

En annen ting ekteparet minnes var 
inspeksjonene fra  hageutvalget, noe som 
medførte påpakning om at de måtte luke i 
singelgange inn til huset. 

− Epletreet med Cox orange-eplene, 

verdens beste epler, er det jeg er mest lei 
meg for å flytte fra, sier Larsson.  Ektepa-
ret forteller at eplesorten er omtalt i boken 
Danny og den store fasanjakten av Roald Dahl. 
Den britiske forfatteren var for øvrig fetter 
til Ruth Hesselberg, som bodde i nabolei-
ligheten i Vålveien 8 nesten hele livet. 

Rita Quande har også familietilhø-
righet i hagebyen. Bestefaren bodde på 
Damplassen, og tennisbrødrene Rolf  og 
Finn Quande er fetterne hennes.

Første november avslutter ekteparet 
et lengre kapittel i Vålveien, og et nytt 
starter i Vestgrensa. 

vemod og trøst

Knut Larsson og Rita Quande rekker å høste inn Cox orange-eplene før de flytter. I bakgrunnen ser vi det karakteristiske tårnet i Vålveien 
6, som gjør at stuen deres har hele 11 vegger.  − De nye eierne kommer nok til å gjøre om en del, sier Rita.

I vårt nabolag er det et offentlig bygg 
med særpreget uteområde. Tallhallbyg-
get på Blindern huser Meteorologisk 
institutts datasenter. Foran inngangen 
til bygget er en liten uformell hage.  Jeg 
går ofte tur forbi bygget og følger med i 
hagen gjennom hele året.  Da jeg først la 
merke til hagen så jeg prydgress og sto-

re felt med solhatt. Etter hvert har jeg 
også sett dagliljer, storknebb og et mag-
noliatre.  Hagen forandrer seg litt fra år 
til år.  Men den uformelle «prairiesti-
len» beholdes. 

Fasadematerialet er perforerte alumi-
niumsplater. Jeg synes plantene i hagen og 
fargen og strukturen i fasaden går veldig 

godt sammen. Det er et veldig «grafisk» 
uttrykk i både plantene og byggets fasade 
som gjør hagen veldig fotogen! 

Arkitekter var Pir II Oslo AS og bygget 
sto ferdig i 2011. Landskapsarkitekter var 
Arkitekturverkstedet i Oslo/Asplan viak.

 Anita Koren

særpreget hage

før de høye piggtrådgjerdene
Fra Ingrid Festøy Ottesen i Akers-
borg terrasse fikk vi følgende hygge-
lige melding: ”Pappa sendte meg eit 
gamalt bilde han fann i arkivet sitt, 
sender det vidare i tilfelle interesse. 
Gøy å sjå gata før garasjeanlegga 
og før høge piggtrådgjerder kom 
mot sletta – og før siste blokka var 
påbegynt.”

Bildet ble tatt i 1952 av selskapet 
Nor-Fly. Det inngår i flyfotosamlin-
gen til Johan Ottesen.

Store felt med solhatt preger hagen foran Tallhallbygget Dagliljer er også å se i hagen
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Det er med vemod at Knut Larsson flytter fra barndomshjemmet i Vålveien 6.
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Tekst og foto: Olav Rokseth
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merke til hagen så jeg prydgress og sto-

re felt med solhatt. Etter hvert har jeg 
også sett dagliljer, storknebb og et mag-
noliatre.  Hagen forandrer seg litt fra år 
til år.  Men den uformelle «prairiesti-
len» beholdes. 

Fasadematerialet er perforerte alumi-
niumsplater. Jeg synes plantene i hagen og 
fargen og strukturen i fasaden går veldig 

godt sammen. Det er et veldig «grafisk» 
uttrykk i både plantene og byggets fasade 
som gjør hagen veldig fotogen! 

Arkitekter var Pir II Oslo AS og bygget 
sto ferdig i 2011. Landskapsarkitekter var 
Arkitekturverkstedet i Oslo/Asplan viak.
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Fra Ingrid Festøy Ottesen i Akers-
borg terrasse fikk vi følgende hygge-
lige melding: ”Pappa sendte meg eit 
gamalt bilde han fann i arkivet sitt, 
sender det vidare i tilfelle interesse. 
Gøy å sjå gata før garasjeanlegga 
og før høge piggtrådgjerder kom 
mot sletta – og før siste blokka var 
påbegynt.”
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Store felt med solhatt preger hagen foran Tallhallbygget Dagliljer er også å se i hagen
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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:


