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POTENSIALE 
Hagebybladet har snakket med samtlige 
virksomheter som driver næring i Hage-
byen, og det er med lettelse vi kan kon-
statere at alle har kommet seg helskinnet 
gjennom nedstengingsperioden.  Vårt 
inntrykk er at i alle fall noe av forklarin-
gen på dette er at mange i nabolaget har 
bevisst valgt å handle lokalt for å støtte 
opp om virksomhetene våre.  

Vi har nå også den glede av å ønske 
to nye aktører velkommen til John Colletts 
plass. Dyreklinikken Empet åpner nå alle-
rede primo juni, og  vi kan ikke skjønne 
annet enn at det vil de mange eiere av 
hund eller katt i området sette stor pris på. 
Så har vi fått vite at det er serveringstedet 
Eckers på Frogner som åpner i lokalene 
til tidligere Café Abel i juli. De tre unge 
gründerne forteller til Hagebybladet at de 
vil lytte til nabolaget, og både de og kon-
septet deres virker særdeles lovende. 

Når det gjelder selve plassen, er ferdig-
stillelsen av den nok en gang utsatt, denne 
gangen til september.  Det er heller ingen 
avgjørelse når det gjelder Kinobygningens 
skjebne. Av hele vårt hjerte ønsker vi at 
lokalbefolkningen, kommunen og gårdei-
erne fi nner sammen om en driftsmodell 
som alle parter kan være rimelige tilfred-
se med.  Siden det skal utlyses en mulig-
hetsstudie for utviklingen av Oslo Science 
City, som grenser til plassen, er det viktig 
at det ikke blir tatt noen forhastet beslut-
ning om den verneverdige bygningen. En 
ombygging til noe som nærmiljøet ikke 
trenger og som Oslo Science City kanskje 
ikke har behov for, vil være et uopprettelig 
tap. Motsatt: En løsning som kan dekke 
behovene til fl ere grupper: både barn og 
ungdom, studenter,  ansatte og beboere i 
nærområdet, vil være en gedigen gevinst. 
Med sin store kinosal og mange rom, har 
det ærverdige bygget et enormt potensiale 
som ikke må skusles bort. 
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LAGSPILLERE 
OG INDIVIDUALISTER 

P O R T R E T T E T

Det er fl ere vi kunne ha portrettert i an-
ledning jubileet.  Det kunne for eksempel 
vært Kjell Ivar Engebretsen (tidenes beste 
norske bandyspiller), Espen Johansen (tre-
neren med fl est år i Ullevål bandy), Finn 
Ericsson (humørfylt ildsjel kalt Mr. Ullevål), 
Erik Nordbrenden (”Den kvicka nordman-
nen”), Jan Fredrik Løland (driblekonge og 
mestspillende gjennom tidende) og Bjørn 
Jensen (fl ere roller og tidligere portrettert). 
Alle har de fått egne kapitler i jubileumsbo-
ken Ullevål Idrettslag 100 år. 

Vi synes det var interessant at tre brø-
dre har gjort så mye for bandyen. Vi må 
nevne at den fjerde broren, Bjørn Helge 
Audun, også har trent bandylag på Ullevål, 
og at kona til Tor Audun, Lilli Møller, var 
leder for turnavdelingen i fl ere år. I tillegg 
er fl ere av barna til brødrene bandyspillere. 

Det blir ikke mindre spesielt at de er 
fra Mjøndalen, en seriøs bandyrival. Noe 
Tor Audun opplevde som såkalt destruktiv 
midtsbanepiller da ”bruntrøyene” ble Nor-
gesmester i 1976.  Men året før ble det NM-
sølv med tap 0-5 på Nedre Eiker stadion for 
hvem andre enn nettopp Ullevål-guttene.  
− Jeg var bare guttungen den gang, og stod 
og så på og gråt, forteller yngstemann Knut 
vemodig. Senere spilte både han og Trond 
bandy i hjembyen, Knut som midtbanespil-
ler og Trond som spiss. 

ROCK OG TSJAJKOVSKIJ  Vi møter 
brødrene i det fl otte klubbhuset ved Berg-
banen. Før vi går inn på deres innsats for 
klubben, må vi si noen ord om bandy som 
idrett. Det er fl ere likhetstrekk med fotball, 
men også forskjeller. Det er større fart og 
mer teknikk i bandy, noe som gir mer rom 
for enkeltprestasjoner. Når en fotballspiller 
fører ballene fra egen banehalvdel og scorer 

mål, betegnes det som en sensasjon, mens 
dette er vanlig i bandy. Derfor har idretten 
fått betegnelsen individualistenes lagidrett.

Vi spør hvordan de vil sammenligne 
idretten med ishockey, og får kjapt svar:  

− Hvis ishockey er rock & roll, så er 
bandy mer Tsjajkovskij.

LENGE LEVE FRIVILLIGHETEN  En an-
nen forskjell fra fotballen er hvordan klub-
bene drives. Større fotballklubber enga-
sjerer gjerne profesjonelle trenere, mens i 
bandyen råder den frivillige innsatsen. Brø-
drene himler med øynene når de får høre 
avgiften Lyn tar for min 15 år gamle sønn. 

− Mange familier med fl ere barn har ikke 
råd til det, sier Trond.

Tor Audun poengterer at det er en 
kjempefordel at foreldre er involvert i klub-
ben. De kan se det hele bildet og over tid, 
mens det gjerne er stor utskiftning blant de 
profesjonelle trenerne. 

Knut sier seg enig, men nyanserer 
bildet.  En innvendig mot frivillighetsmo-
dellen er at virksomheten blir mer perso-
navhengig, noe som kan være sårbart for 
klubben − Foreldre kan lett droppe ut hvis 
det ikke er et kjempebra opplegg for det 
frivillige arbeidet. Vi må fortelle foreldre at 
de er gode nok, og de må få anledning til 
å vise det, sier han.  Han legger til at lav 
treningsavgift også kan føre til at spillerne 
ikke er like disiplinerte med treningene. − 
Når jeg jobber gratis for klubben år etter 
år, krever jeg at ungdommen møter opp på 

treningen. Barn har ikke vondt av å få stilt 
krav til seg, sier han. 

En ting er de alle skjønt enige om: De 
driver på sånn som de gjør ikke for pen-
ger, men fordi de elsker idretten. Og når 
man er såpass engasjert i idrett, har man 
konkurranseaspektet i blodet. Vi lurer på 
om det også preger forholdet mellom dem. 
Knut gliser. − Trond har hytte på Norefjell, 
der vår familie også er en god del. Da kon-
kurrerer vi ofte i langrennsløypa eller om å 
komme fortest ned slalombakken. 

GULL OG MINIBANKER  Vi kunne fylt 
hele Hagebybladet med den frivillige inn-
satsen brødrene har gjort for bandyen. Her 
kommer kortversjonen. Tor Audun har hatt 
mange roller i klubben. Han satte i gang 
landets første bandyskole på begynnelsen 
av 80-tallet, etablerte klubbens første da-
melag høsten 1986 og bandyakademiet på 
nye Bergbanen i 2010, det samme året han 
ble æresmedlem i klubben. Nå jobber han 
på heltid som utviklingssjef  i Bandyforbun-
det. Tor Audun har også vært ansvarlig for 
ungdoms-OL og student-OL.  

Hovedlaget til Trond har vært 99 kullet, 
som eldstesønnen Erik Audun var med på. 
99-spillerne, som tok to NM gull, to NM 
sølv og en NM bronse,  var også stammen 
i Norges juniorlandslag som tok bronse i 
VM i 2018. Yngstesønnen Anders Audun 
spiller på A-laget og juniorlaget til Ullevål.  
Selv har Trond vært lagleder for Norges 
U17, U19 og Universiadelaget (som deltok 
i student OL). De to siste sesongene har 
han vært forbundskaptein (hovedtrener) for 
Norge U19 landslag.

Da sønnen Laurits var 10 år, valgte 
Knut å trene ham og 98-årgangen. Gut-
tene hans tok hele fem av sju mulige NM 

I anledning 100-års jubileet til Ullevål IL har vi valgt å intervjue tre brødre som har be-
tydd mye for klubben og bandyen: Tor Audun, Trond Audun og Knut Audun Sørensen. 

Tekst: Olav Rokseth  Foto: Pål Rødahl

Barn har ikke vondt 
av å få stilt krav til seg

De tre brødrene Sørensen bor alle på Ullevål. Tor Audun og Trond i Langlia og Knut i Hasselbakken. Her står de i klubbhuset, som Tor 
Audun kjempet for i mange år, og der det dessverre gjenstår noen omganger. For klubben ligger i en konfl ikt med kommunen om 
hvem som er den rettmessige eier av bygningen.  − Det vil bety enormt mye for oss å ha vårt eget klubbhus igjen, og den kampen gir vi 
alt for å vinne, sier de samstemte.
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gull  i perioden 2013 - 2018. Knut har 
vært leder av hovedstyret, lagleder for her-
relandslaget og medlem i den olympiske 
komiteen til det internasjonale bandyorga-
nisasjonen FIB. 

For å få til alt dette må brødrene selv 
være utholdende lagspillere. Som voksne 
gjorde Trond og Knut guttedrømmen om 
å eie minibanker til virkelighet, og i en pe-
riode eide de fl ere minibanker enn selveste 
DnB. Vi vil dermed tro at man også må 
være litt individualist for å greie dette.

STOLT AV UNGDOMMEN  OL er nevnt 
tre ganger nå. Men bandy er ikke noe OL-
gren selv om det internasjonalt er den nest 
største vinteridretten. Knut rister på hodet. 
Forklaringen går mange år tilbake. Men 
han har et håp om at idretten kan bli det. 
Bandy er en  lavkostnadsidrett, noe som er 
i tråd med de olympiske prinsipper. 

Ullevål bandy har vært en kjempe i 
norsk bandy. Gullalderen var 70-årene, da 
de hadde en posisjon som kan sammenlig-
nes med Rosenborgs storhetstid innen fot-
ball. Høyest henger nok bronsen i verden-
scupen for klubblag i 1974. Men hva har 
brødrenes største øyeblikk i klubben vært?

− For meg har det vært å følge spillerne 
fra de var helt små til de er blitt voksne, å 
se hvordan de har utviklet seg, sier Trond. 

− Ja, vi er ganske stolt av spillerne våre. 
Jeg er overbevist om at klubben har hatt 
stor betydning for mange av dem, så når 
jeg ser at det går bra med dem ellers i livet, 
tar jeg litt kred for det, legger Knut til. 

Tor Audun trekker fram åpningen av 
kunstisbanen i 2009. 

TRENER BARNEBARNA  Og hvordan ser 
de på fremtiden? De har troen på at klub-
ben skal vinne mer på isen, ja, at det rett 
og slett kan komme en ny gullperiode. Det 
er mange lovende unge spillere, og kanskje 
det kan begynne å ta av om noen år. En 
god bandyspiller er nemlig best når han er 
28-30 år.

Tor Audun lener seg tilbake, fortel-
ler at de nære tingene er blitt viktigere 
med årene. − Det er ikke så viktig å dra 
til Grand Canaria lenger. Så for min egen 
del ser jeg fram til å bli personlig trener for 
barnebarna. 

Knut og Trond nikker. − Vi er heldige 
som bor i et område med korps, vel-
forening, speideren, idrettsklubb og et eget 
blad, Hagebybladet. Ja, vi må også få skry-
te av Vannførelaget. Isen på Eventyrplas-
sen har hatt stor betydning for bandyen, 
sier de.

1. Hvilke idretter har Ullevål Idretts-
lag ikke drevet med: Fotball, bandy, 
håndball, tennis, slalom, langrenn, 
hurtigløp skøyter, friidrett., turn, bas-
ketball?  

2. I hvilket år tok Ullevål IL initiativ til 
å bygge Ullevaal Stadion og når ble 
stadionet åpnet?

3. Hvor mange mål scoret hagebygutt 
Arne Brustad, en av Norges beste fot-
ballspillere gjennom tidene, i bronse-
fi nalen mot Polen i 1936?  

4. Hva var kallenavnet til Arne Brustad?
5. Når fi kk Ullevål IL sitt første klubb-

hus på Bergbanen og når stod det nye 
klubbhuset  ferdig?

6. Hva het han som ble kalt bandyens 
svar på fotballspilleren Tom Lund, og 
hvilket kallenavn hadde han? 

7. I hvilket år dannet Ullevål IL sitt før-
ste jentelag i bandy? 

8. Hva er kallenavnene på jentelagene i 
Ullevål bandy? 

9. Hvilke to brødre var i en årrekke pri-
mus motor i Ullevål tennisklubb?

10. Når ble turnavdelingen opprettet, og 
hvor foregikk treningen de tre første 
årene? 

1. Hurtigløp skøyter og basketball
2. 1922. Mange tror feilaktig at det var Lyn 

som tok initiativet til stadionet, som ble 
åpnet i 1926. 

3. Brustad scoret alle Norges tre mål. 
4. Han ble kalt Nordens italiener pga. tempe-

ramentet og det mørke håret.
5. 1984 og 2009
6. Kjell-Ivar Engebretsen. Han hadde helt 

spesielle tekniske ferdigheter, skjøt godt og 

hadde et utrolig blikk for spillet. Han fi kk 
kallenavnet Kylling fordi han ikke var så 
stor.

7. 1986 
8. Micros, Menions, Chiquitas,  Chicas og 

Senoritas.
9. Ullevålguttene Rolf og Finn Quande
10. 1923. De trente i Waisenhuset (Vestre Aker 

skole) fram til gymsalen på Ullevål skole 
ble tatt i bruk

3

QUIZ
SUNN, KJAPP & 

SOMMERMAT
hos

SUNN, KJAPP & 

SOMMERMAT
B L GLI I

KIWI

Husk å holde  avstand
Bruk hele åpningstiden

Vask hendene ofte

• Ullevål Man - fre 7-23  lør  9-21
• Trikkesløyfa Man - lør 7-23 • Sognsveien Man - lør 7-23

Nytt spennende 
oppskriftshefte
 i butikken nå!

1
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LADEPLASSER PÅ 
DAMPLASSEN
Kommunen har etablert 
seks ladeplasser for el-
biler på Damplassen. 
Hvis disse blir godt 
brukt, kan det bli mulig 
at det også etableres 
ladeplasser ved Even-
tyrparken. 

ULOVLIG FELLING
Det er et problem at 
noen andelseiere hog-
ger ned eller beskjærer 
allétrær, forteller daglig 
leder Tor Langø i Have-
byselskapet. Alle allé-
trær tilhører selskapet, 
noe som kommer klart 
fram av vedtektene. 
Trærne har vært dyrket 
fram over lang tid, og 
det gjøres uopprettelig 
skade når et 70 år gam-
melt tre blir tatt ned, 
opplyser Langø. Proble-
met har økt de siste par 
årene, spesielt i Hjorte-
veien og Vålveien, men 
også andre steder.

ANSIKTS-
LØFTNING
Nettstedet til Oslo Ha-
vebyselskap har fått en 
ansiktsløftning. Sidene 
er både blitt mer innby-
dende og med en bedre 
struktur. Det er også len-
ker til aktuelle sider som 
Nordre Aker Budstikke 
og Facebookgruppene 
”Ullevål Hageby” og ”Tå-
sen og Ullevål Hageby 
beboere låne * gi bort 
etc.” I skrivende stund 
var et Hagebyblad-arkiv 
ikke kommet på plass, 
men det skal være like 
om hjørnet. Det er va-
ramedlem i styret Sven 
Arne Buggeland som 
har stått for oppgrade-
ringen.

PAVILJONGEN 
REDDET
Det så en stund ut til at 
den fl otte paviljongen 
i Abels hage på John 
Colletts plass skulle bli 
borte under arbeidet 
med oppgradering av 
plassen. Men nå er den 
reddet, og skal settes 
opp i Sogn Hageko-
loni, forteller Agnes 
Lyche Melvær. 

NY VEILEDER 
FOR UTEANLEGG
Styret i Havebyselska-
pet har nedlagt et stort 
arbeid i en ny veileder 
for utenomhusanlegg. 
Denne deles ut samti-
dig med årsrapporten. 
Veilederen gir et inn-
blikk i hvorfor ting er 
som de er i hagebyen. 
Veilederen peker på at 
det ikke bare er  byg-
ningene i hagebyen 
som er vernet av Byanti-
kvaren, men at det også 
gjelder kvartalsveier, 
smug og smett, plas-
ser og parsellhager, 
gjerder og portstolper. 
Gjennom fotografi er, 
tegninger, kart og in-
struktive tekster får vi 
vite mer om dette uni-
ke området og hvorfor 
det er så viktig å beva-
re det. Vi kunne gjerne 
fylt et helt Hagebybla-
det med stoff fra vei-
lederen, men i denne 
omgang rakk vi ikke 
mer enn denne lille for-
håndsomtalen.  

ULLEVÅL IL 100 ÅR

TØFT FOR KORPSET
Koronaepidemien førte til at 
vårens loppemarked til Ullevål 
skole musikkorps og sommer-
turene måtte avlyses.  

Av Olav Rokseth

Torsdag 7. mai presenterte kulturminister 
Abid Raja en krisepakke for korpsene. Det 
skjedde utenfor Ullevål skole, direktesendt 
på NRK og med skolens musikkorps til 
stede. Han varslet blant annet at det vil bli 
gitt nye midler i en ny tiltakspakke.

− Det er fi nt at det kommer tiltak som 

treff er korpsene. Det gjør situasjonen tryg-
gere for oss, sier styreleder Ulf  Pedersen i 
skolekorpset. Samtidig er det stor usikker-
het rundt hva som skjer framover, og han 
regner ikke med at korpset kan gjennomfø-
re et normalt loppemarked til høsten heller. 

Pedersen forteller at korpset ikke har 
kunne øve på vanlig måte i vår, men at 
musikantene i stedet har øvd digitalt, noe 
som har fungert ganske bra. Korpset har 
dessverre også måttet avlyse årets sommer-
turer – turer som er viktige både sosialt og 
musikalsk.  

Klubbens 100 års jubileum markeres 
gjennom en mottagelse onsdag 17. 
juni kl 13.00 til 15.00 på klubbhuset 
ved Bergbanen. Prominente gjester 
fra idretten og Oslo kommune samt 
støttespillere/sponsorer gjennom 
mange år er invitert. Da lanseres også 
jubileumsboken Ullevål IL 100 år. 

Boken Ullevål IL inneholder 
en rekke fargerike bilder og 
tekster helt fra klubben ble 
dannet 5. juli 1920 under 
navnet Kvik. Både tidligere 
grener som fotball, friidrett 
og tennis er viet oppmerk-
somhet, men bandyen tar 
absolutt fl est sider, kan-
skje ikke så rart med tanke 
på hva Ullevål bandy har 
oppnådd. Vi får innblikk i 
spennende kamper og far-
gerike personligheter, mye 
formidlet med en sportslig 
humoristisk touch. Vi får kjennskap til hvor allsidig 
klubben er, med jentelag, pappabandy, bandyskole 

og bandyakademi. Kampen for eget klubbhus og 
Bergbanen er selvsagt også viet plass. 

Jubileumsfesten for medlemmer avholdes på 
Ullevaal Stadion lørdag 12. september .

Kulturminister Abid Raja var synlig imponert over Ullevål skoles musikkorps da han la fram tiltakspakkene i 
Minnelunden utenfor Ullevål skole den 7. mai. Foto: Knut Hovind

x

ULLEVÅL IDRETTSLAG 

100 Å�
1920–2020

Ullevåls lagkaptein Kjell-Ivar ”Kylling” Engebret-
sen løftes på gullstol etter seier mot Mjølndalen i 
NM-fi nalen i 1975. 

Jubileumsboken 
Ullevål IL 100 år 
koster 300 kr og kan 
bestilles på epost: 
bjorn.jensen@uil.no

Styreleder Ulf 
Pedersen i 
Ullevål skoles 
musikkorps er 
bekymret for 
hvordan høsten 
blir. Foto: Olav 
Rokseth

Eventyrplassen fi kk i fjor 
høst et kraftig løft med 
nye lekeapparater. Disse 
har blitt godt mottatt 
både av barnehagegrup-
per, skoleklasser og voks-
ne og barn i  nabolaget.  

Av Olav Rokseth

Initiativtakerne til lekeappara-
tene var hagebybeboerne Hans 
Martin Momyr, Vidar Helgesen 
og Birgitte Vartdal, som fi kk 
Sparebankstiftelsen til å støttet 
prosjektet med 300.000 kroner.  
− Vi opplever at det er blitt stør-
re aldersspenn i bruken. Karu-
sellen og slakk line er populært 
blant de større barna helt opp til 
12-13 år, sier Momyr, som for et 
par uker siden selv greide å gå over hele lina. 

De nye apparatene skal være så populære at 
noen barn kan ha vansker med å konsentrere seg 

om fotballen når det er trening på plassen.
Momyr forteller at det også er mange foreldre 

med små barn som tar frokost eller lunsj på plassen.

LEK OG MORO PÅ EVENTYRPLASSEN

FIN MARKERING 

Her er det bursdagsfeiring  med guttene i klasse 2 C ved Ullevål skole.  
Foto: Olav Rokseth

Det ble en fi n seremoni i Minnelunden 
den 8. mai da Ullevål Hageby vel mar-
kerte 75 års dagen for Norges frigjøring 
fra den tyske okkupasjonen.

Av Olav Rokseth

Direktør for Holocaustsenteret Guri Hjeltnes (som 
har skrevet kapittelet om krigen i jubileumsboken 
Landsbyen i byen) kom i talen sin inn på den sterke 
motstandskampen i hagebyen og Ullevål skolekrets.  
Hun nevnte spesielt Pellegruppas innsats. Gruppa ut-
førte en av Europas største sabotasjeaksjoner under 
krigen. Hagebygutt Sverre Kokkin var med i gruppa 
(se marsutgaven av Hagebybladet). Til slutt leste hun 
opp alle navnene på de 26 gutter og menn fra områ-
det som mistet livet i kampen for et fritt Norge. 

Etter talen la Petter Spence, leder av velforenin-
gen, en krans på minnestatuen for de 26 falne. Til 
slutt spilte Ullevål skoles musikkorps Ja vi elsker. 

Du kan se hele seremonien på velforeningens 
Facebookside. Der er det også mer informasjon 
om noen av de falne som er hedret med minne-
statuen.

Guri Hjeltnes tok for seg motstandskampen i 
området da frigjøringsdagen ble markert. Foto: 
Knut Hovind
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KAMP OM 
NRK-TOMTEN
Blindern vels nye kamp-
sak er utbyggingen av 
NRK tomten som vi om-
talte i forrige utgave. 
Planprogrammet som 
NRK har utarbeidet i 
samarbeid med Plan- 
og bygningsetaten 
(PBE) ignorerer lokale 
hensyn og behov, ifølge 
et bredt lokalmiljø som 
består av Marienlyst og 
Fagerborg vel, Blindern 
vel, Marienlyst skole 
samt Frigg fotball. Det er 
sendt en fellesuttalelse 
til Bystyret om behov for 
et alternativt planpro-
gram som tar hensyn til 
fellesskapets interesser 
på Marienlyst. Som om-
fatter plass til økt skole-
behov, god fl erbruks-
hall og adkomstveier 
som tar hensyn et godt 
utemiljø og en trygg 
skolevei. Tilpasning til 
fredede Nedre Blindern 
gård fra 1790, og for 
høye og brede bygg på 
12 etasjes mot Blindern-
veien er krav fra Byanti-
kvaren som må tilpasses 
et nytt planprogram. 
Til sammenlikning blir 
studentbygget som er 
under oppføring med 
14 etasjer mot skolen, 
trappet ned til 8 etasjer 
mot Blindernveien, og 
dette i seg selv er høyt.

Bjørn Jensen

Bydel Nordre Aker har meldt at de ønsker å opp-
rettholde driften av Ullevål Hageby seniorsenter, 
enten i bydelens egen regi eller via en frivillig/ideell 
organisasjon.  Avklaring vil komme etter møte i by-
delens arbeidsutvalg 11. juni samt beslutning i by-
delsutvalget 18. juni. Vi vil stille opp i åpen halvtime 
i disse møtene, og presisere viktigheten av å inngå 
en avtale så tidlig som mulig før ferien av hensyn 
til de ansatte, før de begynner å søke på alternative 
jobber. 

Brukerrådet har ikke lagt skjul på at det er sterkt 
ønskelig at vår daglige leder Karina Nummedal 
Shandiz tilbys stillingen som leder i den fremtidige 
driftsperioden etter årsskiftet, for å sikre at driften 
kan fortsette i det positive sporet vi har hatt i de sis-

te tre årene på Ullevål Hageby seniorsenter. Vi vil 
rapportere det endelige resultatet i neste utgave av 
Hagebybladet sent i september.

I skrivende stund er det besluttet å gjenåpne se-
niorsenteret vårt 2. juni med deltagelse begrenset 
til 20 personer med én meter avstand og for øvrig i 
henhold til smittevernreglene fra Folkehelseinstitut-
tet. Vi håper på gradvis økning av kapasiteten mot 
normalen i løpet av sommeren. I de senere ukene 
har senteret kun holdt åpent for salg av forhåndsbe-
stilte middager. Vi takker Karina, Lisbeth og Noora 
for fl ott innsats i en vanskelig tid for brukerne.

Bjørn Jensen, leder av brukerrådet

SENIORSENTERET OPPRETTHOLDES

− Vi gleder oss veldig til å åpne på Ullevål, sier innehaverne av Eckers, Jesús Mota Castro, Jonas Stinnerbom 
og Lukas Marthinsen. Trond Håndlykken Kverstrøm, tidligere direktør i TV2, er investor bak de tre gründerne. 
Se eckers.no Foto: Olav Rokseth

Det er serveringsstedet Eckers på 
Frogner som i sommer vil åpne i de 
gamle lokalene til Café Abel på John 
Colletts plass.

Av Olav Rokseth

Tre timer før bladet skulle gå i trykken, fi kk vi vite 
om Eckers, og rakk akkurat å dra innom der og 
snakke med tre hyggelige eiere;  Jonas Stinnerbom, 
Lukas Marthinsen og Jesús Mota Castro. 

De håper å få åpnet i juli. I starten blir det 
frokost og lunsjservering med toast, burritos og fer-
ske smoothies. Etterhvert vil de trappe opp med ser-
vering av alkohol, og når det er på plass vil de ha 
et barbecue-konsept fra sent ettermiddag og utover 

kvelden. − Det skal bli mye mat for pengene, fortel-
ler Stinnerbom.

Når hele konseptet er på plass, ser de for seg 
at det blir mest bespisning i førsteetasjen, mens 
kjelleren blir et sted man mer kan henge og ta seg 
en øl eller annet drikke. Det blir to trapper ned til 
kjelleren, som blir 20 m2 større enn det det var før. 
Der vurderer de også å sette inn et billiardbord eller 
shuffl  eboard. Oppgraderingen av John Colletts plass 
kan føre til at uteserveringen kan få et større areal. I 
Frogner-kafeen selger de brød fra Åpent bakeri, men 
Jesús er baker så det er mulig de kommer til å bake 
eget brød på Ullevål.

− Vi vil lage et jordnært og jovialt sted. Vi ønsker 
å lytte til naboene, og vi håper vi kan tilføre noe nytt 
til nabolaget, sier Stinnerbom, som forteller at de vil 
forsøke å henge opp den gamle fi lmframviseren fra 
Kinosalen for å vise stedets historiske tilknytning. 

SNART BOKKLUBB
Solveig Kloppens insta-
bokklubb som vi skrev 
om i forrige utgave, 
er noe forsinket, men 
skal nå være like rundt 
hjørnet, opplyser Trude 
Laberg i Strawberry Pu-
blishing.
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DAMPLASS FRISØR

ANKER-NILSSENS 
LEGEKONTORDAMPLASS FRISØR

Vestgrensa 4, 0851 Oslo

Telefon: 22 46 65 03

Lars Dehli & co 
Psykologpraksis
Kognitiv og metakognitiv terapi 

for alle psykologiske plager.

Telefon: 22 58 75 80

LA SAMTIDEN OPPLYSE DEG!

GI EN JULE-
GAVE MED 
MENING

Velsmakende 
italiensk pizza 
ferdig på ca. 
10 minutter

Tlf. 41 69 20 20
Vestgrensa 4

Mand.-torsd. 14 – 22
Fred.-sønd. 13 - 22

Se meny på 
www. pancetta.no

Pizza PancettaPizza Pancetta

Velkommen som konfirmant i Bakkehaugen

Majorstuen og Vestre Aker menighet!

Påmeldingen åpner 8. juni: 

kirken.no/bmv

Sommerens gudstjenester

Vestre Aker kirke: 

hver søndag kl. 11.00

Bakkehaugen kirke:

07.06 kl. 11.00

14.06 kl. 11.00 - Blomstermesse!

HONNØR FOR 
22. JULI-SERIE
Filmskaperne og ek-
teparet Sara Johnsen 
og Pål Sletaune ble i 
mai tildelt Fritt Ords 
Honnør for TV-serien 
22. juli. Filmen gir et 
eminent kunstnerisk 
bidrag til kritisk re-
fl eksjon over den dra-
matiske hendelsen, 
skriver Fritt Ord i en 
pressemelding. 

STEINHELLER 
GIS BORT
Vi har ca 20 store stein-
heller som gis bort mot 
avhenting.
Haavik – Simonsen, 
Eventyrveien 20, 
tlf. 97151546

TURN FØRST 
TIL HØSTEN
Klubbhusets gardero-
ber skal bli renovert 
i regi av Kultur- og 
idrettsetaten (KID) i lø-
pet av sommeren, som 
medfører at gardero-
bene forblir stengt inn-
til arbeidene er avslut-
tet Se www.uil.no for 
fl ere nyheter fra Ullevål 
IL, inkludert informa-
sjon fra turn om opp-
start av høstsemesteret 
og når påmeldinger 
kan foretas.

OPPGRADERING UTSATT IGJEN
Ferdigstillelsen av John Colletts plass 
er nok en gang utsatt – denne gang til 
september.

Av Olav Rokseth
Den siste utsettelsen skyldes koronaepidemien, men 
skylden for de tidligere utsettelsene kan ikke legges 
på et virus. I tillegg til at oppgraderingen er blitt ut-
satt fl ere ganger, har de økonomiske rammene blitt 
innskjerpet fra over ti millioner kroner til under fi re 
millioner kroner. Da hadde allerede forprosjekte-
ringen kostet over tre millioner kroner. 

I møtet i bydelsutvalget 14. mai kommenterte 
Sidsel Kjeldaas Salte (H), som også sitter i bydelens 
Miljø-, plan- og samferdselskomité (MPS), at Bydel 
Nordre Aker har tatt én viktig lærdom av dette pro-
sjektet: – Bydelen bør ikke stå ansvarlig til siste slutt 

i et prosjekt som dette. 
Se Nordre Aker Budstikke for en fyldig dekning 

av saken.

NYTT HUNDEOMRÅDE 
RETT VED LANGLIAPARKEN 
Fortvilelsen var stor blant mange 
hundeeiere da Bydel Nordre Aker 
i vinter innførte forbud mot hunde-
lufting i Langliaparken. Nå løser det 
seg ved at området ved siden av 
skal bli gjerdet inn med port. 

Av Karl Andreas Kjelstrup, Nordre Aker Budstikke

– Langliaparken var opprinnelig en barnepark. 
Når den ble nedlagt valgte bydelen å beholde den 
som en åpen park med ulike apparater. Parken har 
og er mye i bruk også fra våre barnehager som bru-
ker parken som et utfl uktsmål, sier spesialkonsulent 
Knut Egil Hopland i teknisk avdeling i bydelen til 
Nordre Aker Budstikke. Han forteller

at bydelen opp gjennom årene har opplevd en 
del uønsket avfall i parken, som gjør det mindre 
hyggelig å være der, og at man har prøvd med skil-
ting om henstilling med å ta med avfallet. 

– De aller fl este hundeeiere rydder godt opp et-
ter seg, men alltid noen unntak, sier Hopland, som 
mener urinering er et problem som man ikke får 
vekk uten at man stenger området helt.

– Dette er også noe av årsaken til at vi har satt 
opp skilt om forbud mot å lufte hunder innenfor 
parkens område. Henstillingen til naboarealet ser 
bydelen som et kjempefi nt tilbud. Gjerde med port 
vil komme, lover Hopland, og forteller at planen er 
å få dette på plass i mai/juni.

–  Da skulle det bli en fi nt område å lufte hun-
dene. Området blir også klippet. Med dette tiltaket 

bør alle parter være fornøyde, sier Hopland.
Hagebybladet lagde i 2018 en reportasje om en 

gjeng morgenglade hundeeiere som møtes i Lang-
liaparken, en fi n start på dagen både for hund og 
eiere.

Se Nordre Aker Budstikke for en mer utfyllende 
reportasje

Havebyselskapet mener at det er vesentlig at 
inngjerding av tomten ikke signaliserer noen form 
for privatisering av området. Informasjon om den 
fredete eika og gravhaugen (som sees i bakgrun-
nen på bildet) bør suppleres med en tekst om at 
parken er åpen for alle og plasseres ved den nye 
porten.  Foto: Olav Rokseth

Foto: Olav Rokseth

Etter en koronapause var Braathen Landskapsen-
treprenør i mai full igjen  med oppgradering av 
plassen. Foto: Olav Rokseth
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Savner klemmene
I midten av mars ble livet brått endret for oss alle. 95 år gamle Odd Eriksen 
savner klemmene. Vi har spurt ham og fire andre beboere i Hagebyen om 

hvordan de har opplevd denne koronatiden. 

Tekst og foto: Knut Hovind

Odd Engebret Eriksen
95 år
Bor i Sognsveien 

–Jeg feiret min 95års-bursdag den 21. 
januar på Seniorsenteret på Damplass. 
Mange gjester og flott stemning. Alt var 
normalt. Ingen av oss kunne jo ane hva 
som skulle skje få uker senere.

Koronaviruset har rammet samfun-
net hardt, men situasjonen er nok langt 
mer utfordrende for unge mennesker 
med små barn enn den er for meg. Jeg 
klarer meg fint. Jeg passer selvsagt på å 
holde avstand når jeg handler i butikken, 

og ikke håndhilse og klemme på venner 
og familie. Det er kanskje det største pro-
blemet for meg. Jeg savner klemmene!

Jeg er et friluftsmenneske, det har jeg 
vært fra jeg var liten gutt. I 40 år har jeg 
hatt ansvaret for å rydde og holde i stand 
et område av Nordmarka, og det har jeg 
gitt meg mye. Men i år er det nok det sis-
te året mitt. Jeg stortrives i marka, og her 
er det veldig liten fare for smitte.

Jeg håper vi har lagt viruset bak oss 
til høsten, men ingen, heller ikke de så-
kalte ekspertene, kan vite noe sikkert. 
Men jeg satser på at det går bra. Jeg har 
vært gjennom tøffe tider tidligere. Jeg var 

ung mann under krigen. Flere av mine 
venner og klassekamerater ble arrestert 
av tyskerne. Noen av dem ble henrettet. 
Det er opplevelser man aldri glemmer. 

SATSER PÅ AT DET GÅR BRA

HÅPER PÅ NY KURS
Liv Aalen
61 år 
Bor i John Colletts allé 

–Jeg har ikke vært redd i løpet av koro-
natiden. Jeg har fulgt rådene fra myndig-
hetene – om håndvask og avstand – og 
hvis jeg skulle bli smittet tar jeg det med 
fatning. Det er ikke noe jeg går rundt og 
bekymrer meg om i forkant. Men jeg har 
venner i Hagebyen som er i risikogrup-
pen, og de tenker jeg mye på. 

Jeg ser faktisk også gode sider ved 
denne krisen. Mitt håp er at vi fra nå vil 
ta til fornuften: Ikke shoppe så mye, ikke 
reise så mye, ikke bruke så mye penger på 
unyttige ting … Vi vet jo at koronaviruset 
er en konsekvens av vårt levesett og må-
ten vi forvalter jordas ressurser.  Selv har 

jeg bestemt meg for å leve mer nøkternt 
og aldri å fly mer – med mindre min sønn 
flytter til den andre siden av jordkloden. 
Jeg håper rett og slett på at vi alle velger 
en ny og mer bærekraftig livsvei når dette 
er over. 

I løpet av disse ukene har jeg vært 
veldig mye i hagen min, innimellom med 
familie og venner på god avstand. I tillegg 
har jeg gått lange turer nesten hver dag.  
Jeg går til Majorstua hvor jeg har min 
arbeidsplass, har vært på mange turer i 
Bergskogen, på Voldsløkka og i Nordmar-
ka, som oftest sammen med hunden min 
Jimmi. 17. mai tilbrakte jeg på Ullevålse-
ter. Det var et fint sted å feire nasjonal-
dagen på. Jeg håper og tror denne krisen 
er over i løpet av sommeren, i alle fall for 
Norge sin del.

TRE JOBBER PÅ EN OG SAMME TID

RUSSETIDEN BLE 
FIN LIKEVEL

Susanne Hyllestad
43 år
Bor i Ullevålsalléen

–Min mann og jeg har to døtre på syv og 
fire år. Å være på jobb hjemme, samtidig 
som vi måtte være både barnehagelærer 
og skolelærer på hjemmeplan, har vært 
utfordrende.  Allerede fra første korona-
dag rigget vi opp med «klasserom» på 
kjøkkenet vårt med tavle og pulter på 
rekke og rad, og satte i gang med un-
dervisningen. Min mann og jeg fordelte 
oppgavene mellom oss. Jeg var skolelæ-
rer, og han var AKS-ansatt (latter).

Vi har undervist både innendørs – 
og ute i hagen. Vi er heldige som har 
en stor hage der barna våre kan klatre i 
trær, huske og hoppe i trampoline. Og i 
hagen har vi samtidig sådd frø, reparert 
sykler, stelt blomster og vasket klær. Vi 
har altså undervist dem, men også gjort 
nyttige og morsomme ting.

Innimellom måtte vi jo prøve å utfø-
re de egentlige arbeidsoppgavene våre. 

Det var ikke alltid like greit å være på et 
viktig skype-møte på jobben, når min-
stemann hadde slått seg under lek og 
kom gråtende inn på hjemmekontoret 
mitt og trengte trøst.

Døtrene våre syntes visst vi gjorde 
en OK jobb som lærere. Men på slut-
ten var de veldig innstilt på å komme 
tilbake på skole og i barnehage. Den 
minste følte seg trygg og glad med en 
gang i barnehagen. For syv-åringen var 
det også fint - men det var samtidig mye 
spenning i lufta ved porten på Ullevål 
skole for både voksne og barn. Nesten 
som første skoledag!

Jeg har aldri vært redd for at jeg, 
mannen min eller barna skal bli smit-
tet. Jeg synes myndighetene har gjort 
en god jobb, og vi følger reglene som er 
gitt. Ja, jentene våre er blitt så flinke til 
å vaske seg at de knapt har fett igjen på 
hendene.

Jeg arbeider som seniorrådgiver i 
avdeling for smittevern og beredskap i 
Folkehelseinstituttet. Det har vært hek-

tiske uker med å overvåke utbruddet og 
gi smittevernråd til Helsedirektoratet og 
regjeringen.

Men denne tiden har jo vært kre-
vende for oss alle. Samtidig må vi være 
takknemlige for at vi bor i Norge. For 
noen år siden var jeg bistandsarbeider i 
Sør-Sudan. Det var som å komme 500 
år tilbake i tid. Såpe var ukjent for de 
alle fleste, og det var manko på rent 
vann. Da kan man virkelig snakke om 
krise når et virus eller andre katastrofer 
hjemsøker hjemlandet.

Gard Elias Østlie Torgersen 
19 år 
Bor i Per Gynts vei 

–Jeg er russ i år, og det har vært rare uker. 
Det var jo ikke akkurat slik jeg hadde 
tenkt at siste skoleåret skulle være. Men 
jeg kommer til å få vitnemål, og har hatt 
en fin russetid, likevel. Vi har hygget oss 
og festet i byens parker, og så å si alle har 
klart å holde seg til én-meters-regelen.

Jeg har ikke vært redd eller engstelig 

i disse ukene. Foreldrene mine er jo mer 
utsatt enn meg. Derfor har jeg levd for-
nuftig på vegne av dem. Jeg er nøye med 
å vaske hendene og å hold avstand. Og 
så møter jeg ikke så mange. 

Det er vanskelig å spå om fremtiden. 
Vi får håpe på det beste. Men jeg stoler 
på myndighetene våre, og at de har tatt 
de riktige valg. 



16 17

Damplass
tannlegekontor
Velkommen til Damplass tannlegekontor i 
Ullevål Hageby.  Her jobber tannlegene Lise 
Flinstad og Andrea Flinstad Ludvigsen.  Lise 
startet tannlegekontoret på Damplass i 1988 og 
i 2017 ble kontoret oppgradert  og utvidet til to 
behandlingsrom. 

Vi er opptatt av forebyggende tannhelse og å 
gi pasientene våre en trygg, god og hyggelig 
opplevelse hos tannlegen. 

Vi holder til på Damplass 23, 0852 Oslo
Inngang på baksiden av blomsterbutikken

Telefon: 22 56 98 19
damplasstannlegekontor@gmail.com
www.damplasstannlegekontor.no

Jenny Tuft-Winje
10 år 
Bor i Veslefrikkveien/Møllesvingen 

–Det var kjedelig og trist å ikke møte 
klassekameratene mine og vennene 
mine i skolekorpset på flere uker.  Men 
det var samtidig litt deilig å slappe av og 
være for seg selv, også. Det funket bra 
å ha foreldrene mine som lærere. De 
klarte å forklare meg leksene på en enkel 
måte slik at jeg skjønte det. De kjenner 
meg så godt, og det er jo en fordel. 

Jeg har vært litt redd for at mamma 

og pappa skulle bli syke. Det er lettere 
for voksne å bli syke enn for oss barn. 
Men jeg har hele tiden trodd at det skal 
gå bra. Nå kommer det kanskje en vak-
sine om ikke så lenge, og det er veldig 
fint. For da er det ikke like farlig å bli 
syk. 

Det er moro å gå på skolen igjen og 
spille sammen med de andre i Ullevål 
skolekorps. Vi klarer nesten hele tiden å 
være én meter fra hverandre. Jeg spiller 
saksofon i korpset. Det er verdens fineste 
instrument. 

GØY Å KOMME  
TILBAKE PÅ SKOLEN

Kjæledyr vil få et nært kom-
plett tilbud når det nå etable-
res dyreklinikk på John Col-
letts plass.

Tekst og foto: Olav Rokseth

Det er det norske firmaet Empet (tidlige-
re Dyreklinikkene) som står bak den nye 
klinikken i Niels Henrik Abels vei 2. Fra 
før av har de 12 klinikker, blant annet 
på Storo. Ullevål-klinikken vil bestå av 
tre veterinærer og tre dyrepleiere, og ha 
et bredt dagtilbud som tannbehandling, 
indremedisin, ultralyd, røntgen og dagki-
rurgi. Den vil også ha et laboratorium for 
prøver av cellevev, urin og blod. 

PERSONLIG FORHOLD  Christin Viul 
er leder for klinikken, som planlegges å 
åpne 8. juni.  Hun ser fram til å få et godt 
forhold til både dyr og dyreeiere. – Når 
man jobber i en liten eller mellomstor kli-
nikk er det ikke til å unngå at man får et 
personlig forhold til kundene. I den forri-
ge jobben på Moseng dyreklinikk på Bryn 
opplevde jeg at kunder kom til meg selv 
om de bodde langt unna, sier hun.

– Jeg vet ikke hvor mange ganger jeg 
har grått fordi jeg har måttet avlive et dyr 
jeg har kjent gjennom flere år. Man blir 
jo glad i både dyret og familien. Det er 
noe helt spesielt å kunne følge en hvalp 
gjennom hele livet dens.

Selv har Viul tre hunder av den bri-
tiske rasen whippet og en hest. – Jeg be-
handler ikke hester selv om jeg har en, 

men både hunder og katter, for det er det 
jeg er best til, forteller hun. 

MANGE KJÆLEDYR  Ettersom både Ve-
terinærhøgskolen på Adamstua, der Små-
dyrsklinikken holder til, og Anicura dyre-
sykehus på Ila skal flytte, vil Empets nye 
avdeling fylle et naturlig tomrom i områ-
det. I en spørreundersøkelse fra 2017 
gjennomført av Hagebybladet, går det 
fram at 30 prosent av hagebyens innbyg-
gere tilhører en husstand med kjæledyr. 
Det store flertallet av disse har hund eller 
katt, flest hund. Vårt inntrykk er at det 
også er rimelig mange kjæledyr i de andre 
nærområdene som Blindern, Berg, Tåsen 
og Sogn. Det lover godt for etableringen 
av Ullevål-klinikken. 

Komplett dyreklinikk
Christin Viul ble utdannet veterinær i 2008, og har arbeidet i blant annet Sverige og Skottland. Her er hun med whippetene Traz, Marley 
og yngstehunden Yeats. Sistnevnte er oppkalt etter Irlands mest kjente poet, William Butler Yeats, og fikk navnet sitt som et kompromiss 
med hennes irske samboer. 
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Hjemmekontorblomster og spleis
Det har stort sett gått bra for 
de lokale næringsdrivende 
under koronaepidemien. Noen 
har til og med gjort det bedre. 

Tekst og foto: Olav Rokseth

Hagebybladet har snakket med alle de 
næringsdrivende på John Colletts plass og 
Damplassen om hvordan de har klart seg 
i ukene etter at deler av Norge ble ned-
stengt i mars. 

− Jeg var bekymret den første tiden, 
men jeg synes det har gått bra. Vi har 
faktisk hatt en oppgang i løpet av korona-
epidemien, sier Polymnia Papadopoulou i 
Damplass Blomster som har holdt åpent 
hele tiden. Hun forteller at det har gått 
mye i det hun kaller hjemmekontorblom-
ster.  ”Nå må jeg ha litt farger hjemme, nå 
må jeg ha blomster”  er noe flere har ut-
trykt. Mange har også sendt blomster som 
en oppmuntrende hilsen til andre. 

TELEFONEN BEGYNTE Å KIME  − Ti 
sekunder etter at Erna Solberg sa at frisø-
rene kunne åpne opp igjen, begynte tele-
fonen å kime. Jeg måtte faktisk slå den av, 
sier Christopher Lund som driver Ullevål 
Frisør. 

Lund forteller at flesteparten av kun-
dene hans er faste, og at de gjerne bestiller 

flere klipp framover. Da han åpnet igjen 
27. april var det derfor allerede flere ti-
meavtaler på plass.  Noe som også hjalp 
godt med i de seks ukene salongen var 
stengt, var støtten han fikk gjennom en 
innsamlingsaksjon på Spleis, som drives 
av Sparebank 1. − Jeg er overveldet, og vil 
takke alle som støttet meg, sier han.  Lund 
forteller at han nå er i dialog med gårdeier 
om reduksjon av husleia. Han berømmer 
også gårdeier for å ha pusset opp lokalene 
hans. 

TILBØD 30.000 KRONER  Damplass 
tannlegekontor holdt stengt for vanlig 
behandling i drøye fem uker, men måtte 
ha vakt i tilfelle det var behov for akuttbe-
handling. I løpet av denne perioden har 
Lise Flinstad og datteren Andrea behand-
let tre pasienter.  Nå tar de imot halvpar-
ten så mange pasienter som vanlig for å 
sikre at ingen skal bli smittet. De er svært 
nøye med smittevern. For eksempel blir 
ringeklokken desinfisert hver gang den 
brukes, og de lufter ut etter hver behand-
ling. 

− Flere av våre faste pasienter var 
også bekymret for hvordan det gikk med 
oss da vi var stengt. Én tilbød seg å beta-
le 30.000 kroner på forskudd, men siden 
han neppe kom til å trenge behandling for 
så mye på mange år, kanskje aldri, takket 
vi pent nei, sier Lise Finstad. 

GÅTT VELDIG BRA  Det har gått veldig 
bra, og vi har faktisk solgt mer av alt, for-
teller bestyrer Ulrika Hedendahl i Åpent 
bakeri på Damplassen. Hun forklarer det 
med at folk har vært hjemme og dermed 
har hatt mer tid til å handle i nærområdet. 
På hverdagene har det spesielt gått mer av 
småbakst, noe som også tyder på et visst 
behov for å innta noe godt mens man har 
måttet holde seg hjemme.  

Hundefrisøren Doggystyle i Vest-
grensa 4 har holdt åpent gjennom koro-
naepidemien.  Innehaver Anna Arvidsson 
forteller at hundesalongen faktisk fikk mer 
pågang. − Jeg merker at folk har hatt mer 
tid. Mange som har hatt hjemmekontor 
eller som har vært permitterte, har benyt-
tet anledning til å få frisert hunden sin, sier 
hun. Hun forteller at det har vært litt en-
somt på jobben, siden de andre klipperne 
som leier lokalet har av ulike grunner valgt 
å holde seg hjemme. 

Kolibri har holdt åpent hele perioden, 
men med noe redusert åpningstid. Inne-
haver Christopher Holm forteller at mat-
butikken hadde en litt bedre omsetning nå 
enn i samme periode i fjor. Spesielt har det  
gått mer av ferdigmat og basisvarer.  − Det 
har vært en spesiell tid, og noen leveran-
dører var ikke i drift så vi måtte kaste oss 
rundt og finne alternativer, sier Holm.

− Det var et sjokk i begynnelsen da 
folk startet å hamstre. Da måtte vi kalle 
inn ekstrahjelp, forteller assisterende bu-
tikksjef  Nikola Stefanov i Kiwi på John 
Coilletts plass. Senere kom alle smitte-
vernreglene som måtte følges opp. I til-
legg kjøpte kunder mye mer på én gang 
enn før, noe som gjorde det vanskeligere å 
beregne hvor mye vi måtet bestille av va-
rene. Generelt har Kiwi-butikken hatt økt 
omsetning, og Stefanov forteller at kunder 
har uttrykt takknemmelighet for at butik-
ken har holdt åpent som normalt. 

STØTTE FRA LOKALBEFOLKNINGEN  
Klesbutikken No 22 på Damplassen har 
holdt åpent hele tiden, men med redusert 
åpningstid.  − Vi har hatt færre besøkende 
og mindre omsetning, selv om vi har solgt 
litt mer på nett, forteller Cathrine Brusdal. 
Brusdal uttrykker en takk til kunder som 
bevisst valgte å handle hos dem, selv om 

butikken i motsetning til en del andre kles-
butikker ikke hadde salg. To kunder som 
var i butikken da Hagebybladet var der, 
bekreftet at dette.  

− Vi har klart oss bra. Det virker som 
om lokalbefolkningen har støttet pizze-
riaen, og vi har hatt masse take away, sier 
Eirik Sevaldsen i Lofthus Samvirkelag på 
Damplassen. Nå gleder han seg over at 
uteserveringen er i gang.

ROLIGERE OG TAP  Folk har sort sett 
handlet blomster som før hos Yasmin på 
John Colletts plass. Innehaver Musta-
fa forteller at den eneste forskjellen som 
koronaen har utgjort, var at omsetningen 
gikk ned i påsken og før 17. mai, noe som 
trolig skyldes at folk gikk mindre på besøk 
til hverandre.

− Mange fastleger har slitt disse ukene, 
men for oss har det gått greit, forteller Pia 
Kvåle i Ullevål Hageby Legesenter på 
John Colletts plass. − Det var litt mindre 

Randi Andersen kommer helt fra Ski 
i ens ærend for å bli klippet av Chris-
topher Lund. Hun forteller at hun har 
vært kunde hos faren til Christopher 
siden 80-tallet. 

Her er det Siri Mjaaland, tredje generasjons innbygger i hagebyen, som skal ha en pen 
bukett av Polymnia Papadopoulou.

Lise Flinstad har her fått datteren Andrea Flinstad Ludvigsen opp i tannlegestolen.
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Ta kontakt med oss for en gratis 
og uforpliktende verdivurdering. 

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

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

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

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

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

95 83 40 00

Trenger du tannlege?
Nye pasienter ønskes velkommen!

Vi har økt kapasitet og tilbyr all type tannbehandling til våre pasienter.

Ta kontakt på telefon eller e-post, eller kom gjerne innom i våre nyoppussede lokaler 
i Vestgrensa 4 ved John Colletts plass.

Tlf: 22 46 36 71 (8.30-15.30)
post@tennerihagen.no | www.tennerihagen.no

Åpningstider: mandag - fredag 8-16

Pizza Pancetta i Vestgrensa har hatt redusert åpningstid og omsetningen har vært redu-
sert med 40 prosent, opplyser daglig leder Erjan Zekri. Etter at skolene åpnet opp igjen, 
har det gått bedre. 

Ditt Apotek på John Colletts plass fi kk 
i starten av koronaepidemien en del 
pågang  av kunder som ville hamstre 
medisiner, og gikk raskt tom for Antibac, 
hansker og munnbind. Etterpå var det 
mer stille da det var langt færre besø-
kende til Ullevål hageby legekontor som 
ligger ved siden av apoteket, opplyser 
bestyrer Riad Elias.

− I det store og hele har det gått bra, 
forteller Eli Bränfeldt, som er innehaver 
av Charissima Hudpleie på Damplassen. 
Hun forteller at det var rart å ikke kunne 
gå på jobb på sju uker, og er kjempeglad 
for å være i gang igjen og at kundene er 
tilbake. − En beboer la ut på Facebook-
siden sin at man kunne kjøpe kremer og 
andre hudpleieprodukter selv om vi var 
stengt. Sånt blir jeg helt rørt av, sier hun.

å gjøre den første uken etter at alarmen 
gikk, men vi har hatt vanlig bemanning 
og åpningstider, sier hun. Hun forteller at 
pasienter med mistanke om covid 19-smit-
te er blitt testet på parkeringsplassen eller 
i bilen om morgenen før andre pasienter 
har ankommet. Alle smittevernregler føl-
ges nøye, og ingen av de ansatte er smittet. 

Advokatfi rmaet Wiegaard på Dam-
plassen har hatt det litt roligere, med en 
del avlyste møter i retten. Alf  Marcus 
Wiegaard forteller at aktiviteten har tatt 
seg opp de siste ukene. 

Hovedfokuset har vært at alle mine 

ansatte skulle ha en jobb å komme tilbake 
til, sier innehaver Janne Buer i Ullevål Ha-
geby Tannklinikk i Vestgrensa. Hun fortel-
ler at det har gått greit, selv om klinikken 
har hatt et omfattende tap. I sju uker var 
klinikken stengt, men måtte ha telefonvakt 
et par timer hver dag for å ta seg av akutte 
tilfeller. Det var en tøff  periode, ikke minst 
fordi vi nettopp hadde ferdigstilt ombyg-
gingen av klinikken. Buer forteller at hun 
fi kk avslag på forespørselen om reduksjon 
i husleia, men understreker at hun ellers er 
fornøyd med gårdeierne. 

Cathrine Brusdal (t.v.) og Marthe Øystebø Flagestad forteller at butikken hadde en klar 
oppgang like før epidemien, og at det tok seg skikkelig opp igjen første uke i mai.  

Fotogalleri Vasli Souza på Damplassen 
har holdt stengt under koronaepidemi-
en. I stedet har de hatt miniutstillinger 
som har skiftet hver uke og der kunst-
verkene har vært utstilt i vinduene. I 
juni håper innehaver Rasmus Vasli å ha 
vanlige åpningstider. 
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Et flertall i bystyret ville i denne omgang ikke binde seg til kultur i 
Kinobygningen i Vestgrensa 2. Samtidig har gårdeierne lagt fram 
alternative skisser for bygningen med enten kontorarealer, under-
visningsrom eller studentleiligheter (se egen sak s. 24).

Tekst og foto: Olav Rokseth

Innbyggerforslaget om å omregulere Vest-
grensa 2 til kulturformål fikk bare støtte fra 
Rødt, Senterpartiet og FNB på bystyremø-
tet som ble avholdt  digitalt onsdag 13. mai. 
Tidligere hadde byutviklingsutvalget stemt 
mot forslaget. I bystyremøtet fremmet Ven-
stre et eget forslag, om at byrådet skulle se 
på mulighetene til å leie deler av bygget 
for å opprette et møte- og aktivitetshus for 
barn og ungdom. Dette forslaget fikk støt-
te fra Venstre, Rødt, Senterpartiet, KrF og 
FNB, men falt mot stemmene fra Arbeider-
partiet, Høyre, FrP og SV. 

FOR TIDLIG  Arbeiderpartiets Tone Telle-
vik Dahl begrunnet sitt standpunkt med at 
det er for tidlig å fastslå hvordan eiendom-
men bør brukes fordi den bør settes inn i 
konteksten til innovasjonsdistriktet Oslo 
Sciences City (se egen sak). – Hvis virksom-
heter i distriktet skal lykkes i å omdanne 
kunnskap til innovasjon og nye arbeidsplas-
ser, så må en rekke funksjoner komme til. 
Området må få økt areal til kunnskapsin-
tensivt næringsliv, handel og service, boli-
ger og kulturtilbud, sa Tellevik Dahl 

DIALOG  Øystein Sundelin (H), hageby-
beboer og leder av byutviklingskomiteen, 
uttrykte at det er i dialog med eier at man 
kan komme nærmest det de lokale initiativ-
takerne ønsker – ikke gjennom en omregu-
lering. – Så lenge de som ønsker et kultur-
hus ikke har kommet opp med en modell 
eller finansiering som gjør det bærekraftig 
over tid, er det vanskelig, og nærmest umu-
lig, for oss å kunne omregulere dette bygget 
til kulturhus fra de funksjonene eier måtte 
kunne ønske, sa komitelederen, og la til:

– Eller så må noen, bydel eller byrådet, 
komme på banen med de pengene som 
trengs for å finansiere et bærekraftig kultur-
hus. Men all den tid det ikke skjer, så tror 
jeg man skal være i dialog med eier for å 
finne en best mulig løsning, sa han.

LOKALE BEHOV  Haakon Riekeles fra 
Venstre mente kinobygget har spilt en vik-
tig rolle for lokalmiljøet på Ullevål i mange 
tiår, både som kinobygning og kultursted, 
og at nærmiljøet trenger et sånt bygg. Ven-
stre fremmet forslag om at «byrådet skal 
vurdere å leie deler av bygget for å lage et 
møte- og aktivitetssted for barn og ung-
dom, organisere aktiviteter og kultur, eller 
liknende aktiviteter, som ballettskole, som 
det har vært interesse for å ha her». 

Bjørg Sandkjær (Sp) ga sin fulle støtte 
til innbyggerinitiativet. Hun oppfordret til 
å lytte til lokale folkevalgte, og legge vekt 
på at et enstemmig bydelsutvalg i Nordre 
Aker har bedt om at Vestgrensa 2 brukes 
til forsamlingslokale med ulike aktiviteter. 
Hun viste også til Byantikvarens uttalelsen 
om at å styrke byggets historiske funksjoner 
som fellesskapsbygning.

– I utviklingen av byen må vi sikre at vi 
ikke privatiserer møteplasser, samt bevarer 
bygg med spesielle særpreg. Velforeninger, 
andre lokale foreninger og lokale folkevalg-
te må være involvert, sa hun. 

Rødt støttet allerede i byutviklingsut-
valget innbyggerinitiativet. – Det er man-
gel på offentlige samlingspunkter og kultur-
arenaer i Oslo, og Vestgrensa 2 egner seg 
godt til dette. Bydelen er interessert i å ha 
ungdomsklubb her, og en kulturskole er in-
teressert i langsiktige leiekontrakter i deler 
av bygget. Så det er mulig å få dette til å 
gå rundt uten store utgifter for kommunen, 
sa Marit Halse, og la til. – For Rødt er det 
viktigere å støtte opp under bydelsutvalget, 
lokalmiljøet og kulturlivet sine behov, enn å 
sikre at eiere av bygget får mest mulig pro-
fitt fra kjøpet sitt, sa Rødt-representanten.

ETATER POSITIVE TIL KULTUR  Til mø-
tet i byutviklingsutvalget der innbygger-
forslaget ble tatt opp,  innhentet Hanna 
Elise Marcussen, byråd for byutvikling,  ut-
talelse fra Byrådsavdeling for kultur, idrett 
og frivillighet (KIF), Byrådsavdeling for 

eldre, helse og arbeid (EHA) og Plan- og 
bygningsetaten (PBE). Alle etatene var po-
sitive til innbyggerforslaget.

KIF henviser til at det i kommunepla-
nens samfunnsdel med byutviklingsstrategi 
kommer fram at kommunen har et stort 
behov for sosial og kulturell infrastruktur, 
herunder kultur- og idrettsarenaer. Kul-
turetaten har foretatt en egen kartlegging 
som viser det sterke behovet for lokale 
kulturhus, også i Nordre Aker. Plan- og 
bygningsetaten (PBE) henviser til at de tidli-
gere har uttalt at de vurderer beliggenheten 
til bygningen på Vestgrensa 2 som godt eg-
net for publikumsrettet drift, og at en om-
regulering til kulturformål vil kunne være 
en hensiktsmessig måte å bruke bygget på 
samtidig som man sikrer kulturminner og 
støtter opp om John Colletts plass som er 
regulert til torg/møteplass. 

Nordre Aker Budstikke har publisert represen-
tantenes innlegg i sin helhet. 

Interessant 
område
Selv om John Colletts plass 
og Kinobygningens rolle 
ikke inngår i mulighetsstu-
diet som Oslo Science City 
utlyser nå, vil dette området 
være interessant for å forstå 
det samlende potensialet i 
denne delen av byen.

Anbudskonkurransen gjøres for å få 
innspill til hvordan Oslo Science Ci-
ty-området kan bli både et kraftsen-
ter for innovasjon, og et attraktivt og 
levende byområde. Administrerende 
direktør Christine Wergeland Sørbye 
forteller til Hagebybladet at mulig-
hetsstudiet vil starte opp til høsten, 
og ferdigstilles første halvår 2021. 
Hun opplyser videre at det har vært 
kontakt med gårdeierne til Vestgren-
sa 2, uten at man da gikk i detaljer. 

− Det er per i dag ikke en del av 
området som omfattes av Oslo Sci-
ence City. Samtidig er det et ønske 
fra kommunen om  at Oslo Science 
City kobler seg på resten av byen, og 
i den sammenheng er denne tomten 
og hele området rundt interessant, 
sier hun. 

Norges første innovasjonsdistrikt 
, Oslo Science City, ble etablert vå-
ren 2019 for å utvikle området med 
arbeidsplasser, boliger og kultur- og 
servicefunksjoner.

På spørsmål om hva hun ser for 
seg Oslo Science City vil trenge mest 
av, svarer hun at det er det for tidlig 
å si noe om og at det er nettopp det 
mulighetsstudiet skal gi svar på.

Følgende institusjoner står bak 
Oslo Science City: Universitetet i 
Oslo, Sintef, Oslo kommune, Helse 
Sør-Øst, Oslo universitetssykehus og 
NGI. 

Se oslosciencecity.no

Ikke aktuelt  
for Universitetet
Universitetet i Oslo (UiO) har 
ikke noen konkrete behov i om-
rådet rundt John Colletts plass. 

− UiO ble kontaktet av eierne av den 
gamle kinoen i mars. De ønsket å pre-
sentere noen ideer for oss knyttet til leie 
av bygningen. Vi hadde ikke søkt etter 
lokaler i området, og hadde heller ikke 
identifisert noen konkrete behov fra vår 
side, men syntes det var fint å kunne høre 
deres tanker, uttaler John Skogen, direk-

tør i Eiendomsavdelingen pr. epost til 
Hagebybladet, og legger til: − De foreslo 
at bygningen kunne utvikles som en er-
statning for Silurveien 2 på Ullern, som 
vi leier av Selvaag per i dag. Vi har imid-
lertid en kontrakt på lokalet i Silurveien 
som varer i flere år. Når kontraktsperio-
den er over, ønsker vi eventuelt å flytte til 
egne lokaler. Så da falt dette alternativet 
for kinobygningen bort. Vi holder kon-
takten med eierne, men foreløpig ligger 
det ikke noe konkret på bordet.

Bystyret delt om  Kinobygningen

Det er fortsatt uvisst hvilken skjebne Kinobygningen vil bli tildelt. 
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Eierne av Vestgrensa 2 gjør et 
nytt framstøt for Kinobygnin-
gen. Denne gangen er alterna-
tivene kontor, undervisning eller 
– igjen – studentleiligheter.

Av Olav Rokseth

Dark Arkitekter AS har på vegne av eierne 
av Vestgrensa 2 bedt Plan- og bygningse-
taten (PBE) om en forhåndskonferanse for 
å avklare rammeforutsetninger for byggetil-
tak. I henvendelsen skriver arkitektkontoret 
blant annet: “Våre målsettinger med opp-
graderingen er å ivareta byggets opprinne-
lige kvaliteter og verdier både arkitektonisk 
og konstruktivt, samt forsterke bygningens 
identitet gjennom å tilføre ny arkitektur i 
samspill med eksisterende. Ambisjonene 
om å oppgradere vil kunne gi eiendommen 
og nærområdet et betydelig løft, i samspill 
med pågående oppgradering av John Col-
lets Plass, som utføres av Dronninga Land-
skapsarkitekter. 

Våre foreløpige analyser og prosjekte-
ring i forhold til en oppgradering vil kreve 
at det gjøres inngrep i bygningsanlegget 
slik det fremstår i dag. Tiltakene medfører 
mindre fasadeendringer og gir samtidig 
mulighet for en tilbakeføring og oppryd-
ding på eksisterende fasader. 

Dagens bruk av eiendommens 1. eta-
sje med cafe og forretninger er i vesentlig 
grad ikke planlagt endret, utover at det 
planlegges for å etablere et forsamlings-
lokale i tilknytning til cafeen, for utleie til 
f. eks. bydelsmøter, fritidsaktiviteter, bar-
neteater, yoga og utleie til konfi rmasjon/
dåp.

Når det gjelder 2. og 3. etasje vur-
deres alternativer i fbm rehabilitering og 
ombygging for å ivaretaverdien av eien-
dommen ved å styrke de vernede verdiene 
gjennom økt tilgjengelighet og aktiv bruk. 

Dark Arkitekter har utarbeidet fl ere 
mulighetsstudier som viser alternative 
løsninger med tanke på bevaring og ny 
bruk av eiendommen. Alternativene som 
foreligger, og oversendes for videre dia-

log, viser 2. og 3. etasje med tre alterna-
tiver. Dvs kontorer, undervisning og stu-
dentleiligheter.”

Arkitektkontoret skriver også at det i 

årenes løp er utført diverse endringer i in-
teriør og eksteriør som har svekket byggets 
estetiske og historiske verdier, og at fasa-
dene fremstår ikke i dag som originale. 

Både velforeningene i områ-
det og  Foreningen Colletts 
kulturhus mener det er avgjø-
rende å bevare kinosalen.

Av Olav Rokseth

Foreningen Colletts kulturhus skriver i en 
uttalelse at skissene som gårdeierne har 
lagt fram ikke dekker behovet til verken 
beboere eller de store institusjonene i om-
rådet.

”Eierne av Vestgrensa 2 har nok en 
gang lagt fram planer om å sanere kino-
salen og bygge ut andre og tredje etasje 
med mindre rom, enten leiligheter, kon-
torer eller undervisningsrom. Foreningen 
Colletts kulturhus mener det er avgjø-
rende å beholde kinosalen nå som Den 
Norske Ballettskole & Akademi banker 
på døra og det åpner seg store muligheter 
innenfor utviklingen av Oslo Science City. 
Den gamle kinosalen med sin scene, store 
gulvfl ate og gode takhøyde er ypperlig eg-
net for diverse aktiviteter, som dans, mu-
sikk, teater, fi lm, debattmøter og foredrag. 
Salen vil kunne bli et kulturelt sentrum 
til glede både for nabolaget, bydelen og 
Universitetet i Oslo og de andre aktørene 
bak Oslo Science City. Vi tenker fl erbruk 
av kinosalen fra morgen til kveld med til-
bud både for barn og unge, studenter og 

ansatte og beboere i nærområdet. Det 
beskjedne kjellerrommet som gårdeierne 
nevner kan brukes til kulturelle formål, vil 
på langt nær dekke behovet.

Det må ikke skje noe overilet med ki-
nosalen nå med alt det nye og spennende 
som er på gang. Samtalene mellom eierne 
og Oslo kommune må fortsette på basis 
av de muligheter som har åpnet seg. Oslo 
Science City har nylig utlyst en mulighets-
studie som skal ferdigstilles første halvår 
2021.

Og så må lokalmiljøet og de tre vel-
foreningene trekkes med i samtaler og 
utredninger som angår Vestgrensa 2. Oslo 
Science City har som erklært målsetting å 
lytte til både lokalbefolkning og nærings-
livsaktører i sin planlegging, og det er det 
som må skje framover nå,” heter det i ut-
talelsen.

FORSAMLINGSLOKALE  Ullevål Ha-
geby vel og Akersborg Terrasse vel påpe-
ker i en uttalelse at denne delen av Oslo 
mangler i dag et møte- og aktivitetssted, 
både for barn og ungdom, organiserte ak-
tiviteter og kulturelle initiativ. Vellene ber 
om at Oslo bystyre sikrer at bygget kan 
fungere til glede og kulturell berikelse for 
nærsamfunnet og Oslos befolkning - som 
innslag i det varmere og mer fellesskaps-
bejaende Oslo vi skal legge til rette for i 
den framtida vi går i møte. 

Blindern Vel uttaler at kinoen bør for-
bli et forsamlingslokale og at en driftsmo-
dell må søkes innenfor en slik ramme. ”En 
ombygging av kinoen til boliger vil føre 
til at vårt område for fremtiden mister et 
verdifullt forsamlingslokale, og vi er derfor 
negativ til en slik ombygging,” heter det i 
uttalelse.

ÅPNER FOR DIALOG  I slutten av mai 
sendte Den Norske Ballettskole & Akade-
mi et brev til byutviklingskomiteen v/Le-
der Øystein Sundelin,  byråd for byutvik-
ling Hanna E. Marcussen og byråd for 
kultur, idrett og frivillighet, Rina Mariann 
Hansen Oslo om Vestgrensa 2:  ”Norske 
Ballettskole & Akademi (DNBS&A) har 
lenge vurdert nye lokaler for vår virksom-
het da vi vokser ut over de lokaler vi be-
nytter i dag, spesielt med tanke på de pla-
ner vi har for fremtiden. Vestgrensa 2 som 
kulturbygg, kan egne seg godt i denne 
forbindelse. DNBS&A underviser på in-
ternasjonalt nivå innen klassisk ballett, og 
nye lokaler vil styrke dette arbeidet vesent-
lig. Under samme eierstruktur som bal-
lettskolen, ligger det også tre mindre eien-
domsselskap. Vi er åpne for dialog hvis 
DNBS&A skulle være ønskelig i Vestgren-
sa 2 som et alternativ for å utvikle eien-
dommen i kulturell retning i tråd med de 
reguleringsbestemmelser som nå gjelder 
for eiendommen,” heter det i brevet. 

Kontor, undervisning 
eller leiligheter

Slik ser Dark Arkitekter sitt alternativ med undervisningsrom i andre etasje ut.

Drømmer om kinosalen: Daglig leder ved Den Norske Ballettskole & Akademi, Irene Aarset Jansson, utenfor Vestgrensa 2. Foto: Privat

Flerbruk av 
kinosalen 

fra morgen 
til kveld

Tegninger for tredje etasje. Se saksinnsyn.oslo.no for samtlige skisser og sakspapirer. 

Slik ser Dark Arkitekter at en kontorløsning for andre etasje kan bli seende ut.
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Retningslinjer for trampoliner, 
omkamp om uteserveringen 
til pizzeriaen på Damplassen, 
kunstis på Eventyrplassen og 
hagebodreglene er noen av 
sakene som kommer opp på 
generalforsamlingen i Haveby-
selskapet. 

Tekst og foto: Olav Rokseth

Det har kommet flere forslag enn vanlig 
fra beboere til generalforsamlingen, som, 
avholdes på Ullevål stadion (samme sted 
som i fjor) den 18 juni. Flere av forslage-
ne omhandler saker det burde være bred 
interesse for.  I skrivende stund var styrets 
innstilling til flere av sakene ikke klart.  Du 
kan se alle sakene med full begrunnelse fra 
både forslagsstiller og styret i årsmeldingen 
som trolig vil være utdelt når du leser dette. 

TIL GLEDE OG BESVÆR  Hagebyens re-
gler for utomhuselementer og ordensregler 

har hittil ikke hatt egne regler for tram-
poliner, som det etter hvert er blitt en god 
del av i hagebyen.  Det er stor variasjon på 
trampolinene, både når det gjelder størrel-
se, plassering i forhold til naboer og bruk. 
Steinar Winther Christensen, Ullevålsal-
léen 36,  mener at det ut fra estetiske og 
nabomessige grunner bør utarbeides ret-
ningslinjer for etablering og bruk av tram-
poliner, noe styret er enige i.

NOK EN GANG  Andre Orvik, Askeladd-
veien 26, Ingvald Falch, Askeladdveien 30, 

Trampoliner, kunstis og hageboder
og Morten Jentoft, Askeladdveien, vil endre 
den inngåtte avtalen med Lofthus samvir-
kelag om uteservering på Damplassen. De 
ber generalforsamlingen stemme nei til en 
større uteservering med mat og alkohol-
servering med plass til 50 personer ut mot 
Askeladdveien. De anfører at den inngåtte 
avtalen vil føre til støy og uro, i tillegg til at 
parkeringsplasser blir borte. Styret henviser 
til at avtalen med pizzeriaen er bindende, 
men vil se nærmere på trafikkforholdene. 

HAGEBOD OG DUKKEHUS  Berit og To-
bias Kåvik, Langlia 16,  foreslår at det skal 
utredes flere typer boder enn det som tilla-
tes i dag, og at det skal være mulig å få sette 
opp hagebod i alle hageparseller. I tillegg 
ønsker de at bruken av dukkestuer skal vur-
deres. Forslaget begrunnes med at mange 
boenheter mangler fornuftig forvaringsmu-
ligheter for hagemøbler og hageredskaper 
på grunn av gjeldene regler for hageboder.

KUNSTIS EVENTYRPLASSEN  Berit og 
Tobias Kåvik foreslår også at muligheten 
for å anlegge kunstis på Eventyrplassen 
utredes for å sikre at barn kan ha glede av 
å gå på skøyter der selv ettersom det blir 
mildere vintre. Styret går imot forslaget 
fordi det innebærer en investering på flere 
millioner kroner og årlige driftsutgifter på 
flere hundre tusen kroner, utgifter som det 
mener ikke er riktig å dekke over husleia 
når det finnes alternative  kunstisbaner på 

Berg, Voldsløkka, Frogner stadion eller Spi-
kersuppa.

Et tredje forslag fra Kåvik, er utred-
ning av muligheten til å få oppgradert det 
elektriske anlegget til garasjeanlegget i John 
Colletts allé (Langliakrysset) med mulighet 
for lading av el-biler og anleggelse av sol-
cellepanel. 
BIER OG SYKLER  Marit Skjeggestad, Ul-
levålsalléen 36, foreslår at Ullevål Hageby 
skal arbeide strategisk for å bevare arts-
mangfoldet og tilrettelegge for polline-
rende insekter. Skjeggestad foreslår også 
at borettslaget skal arbeide for at det leg-
ges til rette for sykkelparkeringsplasser på 
Damplassen, om nødvendig må noen av 
bil-plassene erstattes med sykkelplass.  Sty-
ret henviser her til at det er kommunen som 
eier veiene og p-plassene på Damplassen. 

 
VEL FOR ALLE  Petter Spence, Ullevålsal-
léen 32, styreleder 
Ullevål Hageby Vel 
foreslår at alle hus-
stander i borettslaget 
skal være medlem-
mer i Ullevål Ha-
geby Vel. Medlems-
kontingent settes til 
kroner 60,- per hus-
stand per år og inn-
kreves via husleien. 
Samtidig er det nød-
vendig med en liten 

medlemskontingent for å sikre grunnfinan-
siering, gjøre det mulig å melde seg inn na-
sjonal sammenslutning for Vel-foreninger 
og andre løpende forhold. Styret vil ikke 
legge noen føring for avstemning i denne 
saken. 

VALG  Andre forslag er i skrivende stund 
som følgende: Lene Refvik, Sognsveien 61, 
ønsker økt transparens i havebyselskapets 
saksbehandling. Berit og Tobias Kåvik, 
Langlia 16, ber om at Havebyselskapet 
lager en høringsuttalelse om Gaustad-ut-
byggingen. Ellen Sofie Müller-Wittussen 
og Richard Müller, Langlia 11, ber om at 
styrevedtak  om kjeller i garasje omgjøres. 

Fire av styrets medlemmer er på valg, 
og to av disse stiller til gjenvalg. Det blir 
også to nye medlemmer i kontrollnemnda. 
Valgkomiteens innstilling var ikke klar da 
Hagebybladet gikk i trykken.  

Det blir spennende å se hvilke retningslinjer for trampoliner 
Havebyselskapet til slutt ender opp med.

Uteserveringen på pizzeriaen på Damplassen er populær, ikke minst når sola skinner. Venninnene Sandra Johansen (t.v.), Tine Johannessen 
og Martine Sletten har her ennå ikke bestemt seg for hvilken pizza de skal velge.
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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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For mer utfyllende informasjon se: 
www.psykologdehli.no.
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Gamle og nye
pasienter
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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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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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Ullevål skolekorps bidro 
sterkt til at det ble en fin 17. 
mai feiring i Hagebyen på 
tross av koronaepidemien. 
Korpset spilte ved flagghei-
sing både ved Vestre Aker 
skole i Ullevålsalléen og på 
Damplassen, og senere da 
de mange frammøte sang 
nasjonalsangen på Damplas-
sen kl. 13.00.  I tillegg gikk 
korpset til Ullevål sykehus 
og rundt i nabolaget.  Bildet 
av toget med Damplassen 
barnehage er fra fredagen 
før den 17. Barnetoget og 
de tradisjonelle lekene på 
Damplassen kommer sterke-
re tilbake tilbake neste år.  

Korpset reddet 17. mai-feiringen
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Foto: Pål Rødahl

Foto: Pål Rødahl

Foto: Knut Hovind

Foto: Olav Rokseth
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Åpner Hagen sin

Parsellen til Anita Koren og Hans Kristian Viksjø er intet unntak 
i så måte, og ligger i en skråning bak Eventyrplassen. Da ektepa-
ret overtok leiligheten i Tyrihansveien 22 for over 30 år siden var 
hagen mer eller mindre gjengrodd av ugress, bringebærkratt og 
selvsådde kirsebærtrær. Etter hvert som arbeidet med å sette den i 
stand skred frem, dukket det opp gamle stauder som peoner, gull-
korg, gullris, prydsvinerot, gravmyrt og iris. Disse lever fremdeles 
i beste velgående, og har med tiden fått selskap av bugnende rose-
trær, staselige riddersporer, duftende lavendel, selvsådde akeleier 
og blomstrende busker. For å nevne noe. Listen over vakre vekster 
er lang, og god planlegging sørger for at ekteparet har vakre blikk-
fang å nyte fra tidlig vår til sen høst. 

Snart kan du besøke hagen, for den 28. juni arrangerer Det 
norske hageselskapet 1000 åpne hager (med forbehold om hvilke 
koronatiltak som skal gjelde etter 15. Juni.)

SLÅR OPP HAGEPORTEN
Hagebybladet ankommer hagen deres en junisøndag for to år si-

den (1000 åpne hager arrangeres annethvert år). Anita står i ivrig 
hageprat med Mariane Stensby fra Nesodden. Mariane beundrer 
en stripete skjønnhet, som Anita kan fortelle at i følge sagnet er 
oppkalt etter Fair Rosamund - Henrik II´s elskerinne.  Gjesten 
påpeker hvor nydelig storknebben står til denne spesielle rosen, og 
får vite at Anita ble tipset om denne kombinasjonen da hun for 
noen år siden selv var besøkende i en åpen hage i Asker. – Stork-
nebb har et veldig fi nt rotnett og trekker derfor ikke så mye kraft 
fra vekstene rundt seg, opplyser hun. 

HAGESUMMING
Det kommer fl ere besøkende til Anita og  Hans Kristians hage 
denne søndagen. Noen har allerede rukket å se fl ere hager før 
parsellen i Tyrihansveien, og noen har selv vært hageverter tidli-
gere år. Det utveksles erfaringer om stauder, busker, løkplanter, 
beskjæring, samplanting - og alt mulig annet av interesse for hage-
elskere. De akkompagneres hele tiden av summingen fra hagens 
fornøyde bier. 

Å vandre rundt i hagebyen en solfylt søndag i juni er en fryd for 
øyet. Da er hagene på sitt aller vakreste og mest frodige. 

Tekst og foto: Kristin Zeiner-Henriksen

BLINDERN VEL

Blindern Vel besørger utdeling av Hagebybladet på Blindern, og jobber for 
• at nærmiljøets interesser skal bli hørt i utbyggingssaker 
• tra� kksikkerhet, gode gang- og sykkel-forbindelser
• sammenhengende grønnstruktur, biologisk mangfold
• ivaretagelse av lokal identitet og kulturhistorie 
• et trygt bomiljø med levende, sosiale møteplasser

Bli medlem av Blindern vel og støtt opp om vårt arbeid. Årskontingent kr 200,- 
vippses til 11141 eller betales til bankkonto 1609.40.50425.

Følg oss på nett: www.blindernvel.no og på facebook

Anita og Carl Otto utveksler hageerfaringer mens det drikkes kaffe i bakgrunnen

Vi har mistet vår 
viktigste inntekt -  

loppemarkedet

Støtt oss gjerne på 
Vipps 10295

Berg Lions Club

BLI MEDLEM
Klubbens viktigste aktivitet er det årlige Bok-
markedet 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

GI OSS BØKENE DINE
Vi tar imot bøker (ikke leksikon) og LP/CD’er 
i Godals vei 12, Tåsen, mandager kl. 18:00-
19:30.  Så lenge koronarestriksjonene varer kan 
vi dessverre ikke hente bøker. Ring 988 31 809 
eller 988 32 061

Kontakt:

Frode Rise        Egil Råstad      Hans Peter Moe
476 59 876       905 41 289     930 83 685
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Niels Henrik Abels vei 2 
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