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DET GYLNE 
KOMPROMISS
I Eventyrveien og i John Colletts allé kan til 
sammen rundt et hundretalls parkerings-
plasser gå tapt. Dette vil være vanskelig for 
mange beboere som er direkte berørte, og 
også for beboere som bor i nærliggende ga-
ter siden det her kan bli kamp om plassene. 

I Eventyrveien er det etablering av syk-
kelrute som gjør at kommunen vil fjerne 
p-plassene. I John Colletts allé har beboere 
etablert plasser på grøntområder som kom-
munen eier, og fl ere av plassene kan utgjøre 
en trussel  for de fredete lindetrærne. 

Vi er klart for at det tilrettelegges bed-
re for syklende og andre myke trafi kanter. 
Samtidig bør dette gjøres på en måte som 
ikke unødig går ut over beboere. I stedet 
for å fjerne p-plassene i Eventyrveien, kun-
ne veien bli énvegskjørt og stengt for gjen-
nomkjøring av biler.  Et annet alternativ er 
å la sykkelruten gå via Christopher Hanste-
es vei og Vestgrensa mot Sognsveien. Da vil 
syklister fortsatt kunne unngå rundkjørin-
gen i Sognsveien, samtidig som langt færre 
beboere vil bli berørt. 

Når det gjelder John Colletts allé fi nnes 
det også en løsning som kan være tilfreds-
stillende for både bileiere og myke trafi -
kanter. Gateparkering kunne gjeninnføres. 
Så kunne veien bli envegskjørt, men der 
syklister kan sykle i begge retninger og hvis 
det er plass med ett sykkelfelt i motsatt kjø-
reretning, slik det er i deler av Jutulveien. 
Samtidig kunne fartsgrensen settes til 20 
km/t. 

Noen trekker fram bruk av bilkollektiv 
som en løsning. I dag er det sju biler på 
Damplassen som medlemmer av bilkollek-
tivet kan bruke. Utfordringen for mange vil 
være avstanden mellom bil og bolig, spesi-
elt hvis man har mye å bære på eller er dår-
lig til beins eller av andre grunner trenger å 
ha bil lett tilgjengelig. Hvis bilkollektiv skal 
være et seriøst alternativ for beboere som 
virkelig trenger bil, bør det etableres fl ere 
oppstillingsplasser spredt utover  hagebyen. 
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Den nesten to meter høye forfatteren kom-
mer selvsagt syklende på énhjulingen til in-
tervjuavtalen med Hagebybladet på Åpent 
bakeri. Hva han synes er så fascinerende 
med å sykle på ett hjul skal vi komme til-
bake til. 

For et par måneder siden fl yttet Loe 
sammen med samboer, samboerens barn 
og egne barn på 13 og 15 år til Ullevålsal-
léen rett utenfor hagebyen. Han forteller at 
det var praktiske grunner til at han fl yttet 
dit. − I tillegg kjenner jeg folk som bor i 
Akersborg vel, så jeg visste at nabolaget var 
veldig hyggelig og fi nt, sier han på et trøn-
dersk som har tålt   seg ganske bra etter 
mange år i hovedstaden. Han trives også 
med bo i umiddelbar nærhet til hagebyen, 
et område han i mange år syklet gjennom 
på vei mellom arbeidsplassen på Bislet og 
hjemmet på Sogn. 

Det er ikke sikkert alle hagebybeboere 
er like fornøyde med Loe som han er med 
området. Loe var en av tre manusforfattere 
bak NRK-satiren Kampen for tilværelsen 
som ble fi lmet i Ullevål hageby. Serien fi kk 
strålende anmeldelser og vant fl ere priser, 
men enkelte beboere var ikke like begeis-
tret.  

− Vi ville ikke henge ut området, men 
ta opp hvilke problemer typisk norsk, vel-
situert middelklasse kan lage seg når man 
egentlig ikke trenger å ha problemer. Jeg 
skjønner at noen kan ha følt seg provosert 
av serien, men hvis man skal være livredd 
for reaksjoner når man skal lage kunst eller 
skrive historier, så blir det vanskelig å få til 
noe bra, sier han. 

BONGO   At Loes bøker er lest av man-
ge, fi kk vi bekreftet da hagebyen fi kk besøk 
av en elg for halvannet år siden. Den fi kk 
øyeblikkelig kallenavnet Bongo etter elgen 
i bøkene om Doppler. Nå jobbes det for å 
lage fi lm om Doppler og Bongo, kanskje al-
lerede til neste år hvis prosjektet får støtte 
fra Norsk Filminstitutt. For å få til fi guren 
Bongo er planen å bruke en elg fra Lange-
drag kombinert med computeranimasjon. 

− Jeg er glad i elg. Jeg treff er på dem en 
gang i blant når jeg sykler eller går på ski i 
marka, og jeg har sett mye elg ved hytta i 
Selbu. Det er et imponerende dyr, smekker 
når den setter fart over lyngen. Hadde jeg 
bodd mer landlig til kan er det ikke umulig 
at jeg hadde jaktet på den, sier han.  

Fugl er et annet dyr han liker, selv om 
det ennå ikke har materialisert seg i forfat-

terskapet.  Da vi viser bildet av sidensvanse-
ne i jubileumsboka om hagebyen, gjenkjen-
ner han fuglene med en gang.  Han smiler 
lunt. − Jeg liker småfugler, og jeg mater 
dem året rundt, sier han, og trekker fram 
spesielt stillits og korsnebb. 

Selv om Loe driver med étthjulssykling 
og godtar at han antakelig fremstår som 

eksentrisk, forteller han at han ellers er en 
ganske vanlig mann som er med barna, 
sorterer søppel og spiller gitar, gjerne vise-
sang som Bob Dylan og Kari Bremnes. 

Vi lurer på om han har noen såkalte 
guilty pleasures. − Sjokolade, kommer det 
kjapt, og like kjapt unnskylder han seg med 
at han trenger det fordi han bruker mye 
energi når han sykler.  

Så forteller han at kan suges inn i 
TV-serien Bloggerne når barna har den på 
hjemme. − Jeg blir fascinert av disse unge 
infl uenserne som byr på intetsigende ting 
ved seg selv. 

Det virker ikke som om de en gang er i 
nærheten av å forstå hvor presist de repre-
senterer vår skakkjørte tid.

Vi lurer på hvilke forfattere han selv 
setter høyt. − Akkurat nå har jeg begynt på 
Forbrytelse og straff , som jeg ikke har lest siden 
jeg var ungdom. Tror nok jeg ville ha valgt 
den hvis jeg bare kunne hatt med én bok 
på en hyttetur. 
TRUMP VINNER  En psykolog vil kanskje 
kunne tolke humoren til Loe som et for-
svarsmiddel mot  å la seg trykke ned av all 
elendighet i verden. For han er ganske så 
pessimistisk på menneskehetens vegne. − 
Jeg er mest bekymret for ødeleggelse av na-
tur og artsmangfold. Det har vært et tema 
siden jeg var student, og er så grelt at jeg 
har problemer med å ta det innover meg, 
sier han. Klimaproblematikken tror han vi 
først kommer til å ta på alvor når vi blir 
ordentlig rammet. 

Han får et oppgitt uttrykk i ansiktet, 
og uttrykket vedvarer når vi kommer inn 
på forholdene i USA. For han følger daglig 
med på nyheter derfra, og han er forfer-
det over desinformasjonen og hva folk får 
seg til å tro på. – Jeg strever med å fatte at 
de har valgt en president som tydelig har 
svekkede sjelsevner og er uten kunnskap og 
nysgjerrighet. Det er så tragisk at det ikke 
er til å tro, sier han, og legger til at han 
dessverre er ganske sikker på at Trump vil 
vinne igjen. − Folk fl est har ikke fått det 
dårlig nok til at de vil skylde på Trump, og 

Gi SliPP På FRYkten

P O R T R E T T E T

Erlend Loe er så begeistret for etthjulssykling at han har skrevet bok om det.

Tekst: Olav Rokseth  Foto: Pål Rødahl

Jeg er dessverre ganske 
sikker på at Trump vil 

vinne igjen

Erlend Loe forteller han at selv om han kan fremstå som eksentrisk, så er han en ganske vanlig mann som er med barna, sorterer søppel 
og spiller gitar.

Loe skrev Forhandle med virkeligheten 
for å spre det glade budskapet om 
etthjulssykling. − Det er rett og slett stor 
helsegevinst og mye lykke. 
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det som går dårlig gir de andre skylden for.
Videre karakteriserer han det som di-

rekte tragisk at Brexit og Trump stjeler tid 
fra det vi virkelig burde bekymre oss over, 
som fl yktningkrisen, fattigdom og klima. − 
Det samme gjelder her i Norge. Folk opp-
levde det som en større krenkelse at de ikke 
kunne dra på hytta enn oljeboring i sårbare 
områder eller at verden brenner. 

− Kunne du tenke deg å skrive en bok om 
Trump?

− Det er ikke noe vits. Han er ferdig 
parodiert, og den som vil ha Trump vil ha 
ham uansett. 

Intervjuerens  datter, som er Dopp-
ler-entusiast og med under intervjuet, spør 
om han har noen appell han vil komme 
med.

−  Jeg er ikke bedre enn andre. Jeg har 
reist langt med fl y, til New York, Beijing, 
så jeg synes det er veldig vanskelig å refse 
andre.

− Er det en idé at fl ere gjør som Doppler og 
fl ytter ut i naturen? 

− Da blir det færre som handler i bu-
tikkene. Hvert kjøp er jo direkte relatert til 
konsekvenser for naturen, og vi gjør mange 
unødvendige kjøp, som for eksempel å byt-
te ut mobilen før det er nødvendig. Men 
det går jo ikke at hele Oslos befolkning gjør 
som ham, sier han.

ETT ÅR PÅ ETT HJUL  Det siste året er 
det verken spill, bøker eller fi lm som har 
begeistret Erling Loe mest. Siden oktober 
i fjor har sykling på etthjulssykkelen vært 
51-åringens store glede. Han sykler gjer-
ne et par timer om dagen,  noen ganger 
mye lenger, og gjerne på skogsbilveier eller 
stier. Og nå har han skrevet bok om det, 
Forhandle med virkeligheten – Ett år på ett 
hjul, som Cappelen Damm utgir i oktober. 

Han forteller at syklingen føles som å 
være i et konstant fall. Kroppen må hele 
tiden jobbe for at han ikke skal gå i bakken. 
− Alt, hjernen, balansen, musklene, nerve-
systemet, arbeider så fort og på en helt ny 
og unik måte, sier han, og forteller at det 
rett og slett er den morsomste treningen 
han noensinne har holdt på med, og at han 
skrev boken for å spre det glade budskapet. 
− Det er kjempetrening for kjernemusku-
latur og konsentrasjonen. Rett og slett stor 
helsegevinst og mye lykke. 

Selv om han hatt noen fall og brukket 
en fi nger, så bedyrer han at det er mindre 
farlig enn fall med vanlig sykkel fordi syk-
kelen ikke kommer i veien.

Et tips er å bruke skistaver i starten, 
men det viktigste er mentalt:

− Våg å gi slipp på frykten.
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firbentes førstevalg

Niels Henrik Abels vei 2 

Tlf. 922 00 275 
ulleval@empet.no /

www.empet.no

*Vi har åpnet ny
dyreklinikk på Ullevål

1. Hvem var mannen som Christopher 
Hansteens vei er oppkalt etter?

2. Hva heter forfatteren av boka Hage-
bygutter?

3. Hvor mange ansatte var det på sitt 
meste i Oslo Havebyselskap? Og hvor 
mange ansatte er det i borettslaget 
nå?

4. Hvor arrangerer Lions Berg bokmar-
ked hver høst (unntatt i år på grunn 
av koronaen)?

5. Når kom det første Hagebybladet ut?
6. Når åpnet Lofthus Samvirkelag piz-

zeriaen på Damplassen?
7. Hvilket år åpnet Plaza Conditori på 

Damplassen og hvem startet det?
8. Og hvilket år tok Åpent bakeri over 

stedet?
9. Når ble Ullevål mannskor opprettet?
10. Når stod Kinobygningen på John 

Colletts plass ferdig? 

1. Christopher Hansteen (1784-1873) var en 
norsk astronom og geofysiker. Han grunn-
la universitetets observatorium, og var vik-
tig for kartlegging av Norge og nøyaktig 
tidsbestemmelse.

2. Sigurd Hennum
3. 30 og 5

4. Vestre Aker skole, også kalt Waisenhuset
5. 1922
6. Sommeren 2017
7. 1929. Berta og Sofus Knudsen. 
8. 2001
9. 1925
10. 1927
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A K T U E L T A K T U E L T

BEDRE BREBÅND
Havebyselskapet har 
inngått en ny bred-
båndsavtale med Telia 
som har overtatt Get. 
Ifølge daglig leder Tor 
Langø i Havebyselska-
pet er avtalen bedre 
enn den forrige, til sam-
me pris. Hastigheten 
øker fra 10 til 50 Mbps, 
det blir billigere å opp-
gradere, nettet skal bli 
mer stabilt og man får 
låne modem uten å måt-
te betale etableringsge-
byr. Det er ingen bin-
dingstid på avtalen.

MER HONNING
Det kan bli minst like 
mye honning i år som i 
fjor hvis ikke mer, fortel-
ler Lucia Cerulova. En av 
de grunnene er været. 
I fjor var det mye regn i 
mai og juni. Det er slik 
at når det er dårlig vær, 
holder biene seg hjem-
me i kuben. En annen 
grunn kan være at det 
var bedre tilgang til nek-
tar og pollen i år enn i 
fjor. En tredje grunn kan 
også være sverming. I 
fjor var det fl ere svermer 
enn i år.

NY STYRELEDER
Sven Arne Buggeland 
i Vålveien 3 ble valgt 
som ny styreleder i 
Havebyselskapet på 
generalforsamlingen i 
juni. Avtroppende sty-
releder Vibeke Haug 
fortsetter i styret. Nye 
varamedlemmer er Ce-
cilie Sørensen, Stiftamt-
mann Kaas v 6 og 
Magnus Tenge, Dam-
plassen 2. 

INNBRUDD PÅ 
EVENTYR-
PLASSEN
Det har vært innbrudd 
i boden til Vannførela-
get på Eventyrplassen. 
Tyvene tok med seg 
både et musikkanlegg 
og seks m2 med skifer-
heller. − Dette viser at 
området ikke er trygt 
lenger, sier Christian 
Schøyen i Vannførela-
get.

VOLDSLØKKA 
OPPGRADERES
Voldsløkka er et popu-
lært sted for rekreasjon 
for mange i våre områ-
der. Fordi banen skal 
oppgraderes er det 
satt opp sperrebånd 
rundt det store gress-
arealet i den østlige 
delen av løkka. Arbei-
dene vil vare ut høsten, 
og banen kan tas i bruk 
igjen tidligst neste vår.

I juni ble det avklart at kommunen overtar driften 
av Ullevål Hageby seniorsenter etter Nasjonal-
foreningen for Folkehelsen fra nyttår av. Det ble 
også bestemt at de ansatte får  fortsette i stillingene 

sine. Daglig leder Karina Nummedal Shandiz, ak-
tivitør og sekretær Lisbeth Brønnes og kjøkkenleder 
Noura Balaiz er alle tilfredse med at de fortsatt vil 
ha en fast jobb å gå til.

FÅR BEHOLDE JOBBEN

GI OG TA BØKER

12. oktober lanseres lesekiosk i den 
røde telefonkiosken på John Col-
letts plass. 
Åpningen skjer kl 18.00, med ulike kulturelle inn-
slag og taler. Ullevål skoles musikkorps skal komme 
marsjerende og spille en åpningslåt. Bydelsleder 
Bente M. Larsen (A) har bekreftet at hun gjerne 
vil holde en liten hilsningstale. Olav Brenner skal 
kåsere og det blir ballettdans fra Den norske bal-

lettskole og akademi. Åpningen strømmes antake-
lig på Facebook-siden til Foreningen Colletts Kul-
turhus. Foreningen er fadder for denne lesekiosken, 
som er den 56. som er åpnet.

Sparebankstiftelsen DNB og Foreningen !les 
gikk i fjor sammen om å gi nytt innhold til 100 ver-
nede telefonkiosker i Norge. I lesekioskene kan du 
fi nne nytt lesestoff  og sette fra deg bøker som andre 
kan få glede av. Skriv gjerne en kort melding i boka 
om hvorfor du vil dele akkurat denne.

Katrina Krafft i Foreningen Colletts kulturhus gleder seg til åpningen av lesekiosken 12. oktober.

FORLATER KINO-
BYGNINGEN
Pinsemenigheten All 
Nations Full Gospel 
Church forlater Vest-
grensa 2 etter å ha leid 
kinosalen siden 2015. 
Leiekontrakten utløper 
31. oktober, men hvis 
de ikke kan fl ytte inn i 
de nye lokalene på Al-
nabru innen da vil de 
be gårdeier om å få 
forlenget kontrakten en 
måned eller to.

KLAGER PÅ STØY
Havebyselskapet sendte i midten av september en 
oppfordring til institusjoner som bruker Eventyrplas-
sen om å dempe støynivået. ”Beboerne i Per Gynts 
vei 2 på nordsiden, der huskene og klatretårnet be-
fi nner seg, er sterkt plaget av støy når mange barn 
og ungdommer er samlet på plassen. Flere av dem 
er gamle og har svak helse. De gir uttrykk for at le-
keplassen er samlende og hyggelig for miljøet i na-
bolaget, men i blant kan det bli altfor mye bråk,” står 
det i brevet som er sendt til barnehager, skoler, sko-
lefritidsordninger og idrettslag som bruker plassen. 
Havebyselskapet oppfordrer i brevet blant annet om 
å ta hele plassen i bruk i stedet for å samles i én ende 
og unngå bruk av fl øyter, høye tilrop og skrik.

BARNDOMSMINNER
Den hviterussiske kunstneren Alexey Shlyks har 
sin første soloutstilling i Norge på  fotogalleri Vasli 
Souza på Damplassen. Utstillingen, som har nav-
net The Appleseed Necklace, varer fram til 25.10. 
Fotoene er basert på Shlyks barndomsminner.



10 11

A K T U E L T

KONSERT I DAMMEN
På grunn av koronaen måtte den sedvanlige konser-
ten som Ullevålskoles musikkorps holder for foreldre 
droppes i år. I stedet ble det pop-up konsert midt i 
den tørrlagte dammen på Damplassen mandag 14. 
september, til stor glede for beboere som spredte seg 
langs dammen.

HELGESEN 
NOBEL-DIREKTØR
Tidligere miljøvernmi-
nister og hagebybe-
boer Vidar Helgesen 
er ansatt som adminis-
trerende direktør i No-
belstiftelsen i Sverige. 
Han kommer fra jobben 
som leder i det interna-
sjonale høynivåpanelet 
for bærekraftig havøko-
nomi.
− Vidar Helgesen har 
lang erfaring med in-
ternasjonalt samarbeid 
i spørsmål som klima, 
demokrati og mennes-
kerettigheter. Dette er 
sentrale temaer for no-
belprisen, men det er 
framfor alt Helgesens 
lange erfaring med å 
lede og utvikle idéba-
sert virksomhet som 
gjør ham til den rette i 
rollen som direktør for 
nobelprisen, sier leder 
Carl-Henrik Heldin i No-
belstiftelsens styre. 

VELFORTJENT 
PENGEDRYSS
Tildelingen ble utsatt 
fra januar til juni, så 
mange fi kk en hygge-
lig sommerhilsen fra 
bydelen. Ullevål IL får 
50.000 kr. til klubbhus 
og jubileumsbok, Ul-
levål skolemusikkorps 
30.000 kr., Marienlyst 
og Ullevål småstryke-
re 25.000 kr., Nedre 
Ullevål utekino 15.000 
kr. og Ullevål hageby 
vel 6.000 kr. Dessuten 
har skolemusikken blitt 
tildelt 100.000 kr.  fra 
OBOS – noe som vil 
komme godt med i dis-
se vanskelige korona-ti-
der. • Ullevål                      Man - fre 7-23  lør 9-21

• Trikkesløyfa         Man - lør 7-23
• Sognsveien           Man - lør 7-23

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

og all ferskpakket fisk. 
Se kiwi.no

1.600.000
KIWI PLUSS-kunder!

NÅ over

BANDYEN VENTER PÅ AVKLARING
Ullevål Bandy venter på avklaring om hvilke restrik-
sjoner som vil gjelde i bandysesongen, og hvordan 
kampprogrammene for de forskjellige lagene vil bli. 
Trolig vil alle yngre årsklasser kunne spille vanlige 
serier, samt senior A-lag og juniorlag for herrer og 
damer, mens det er mer tvilsomt om rekrutt/B-lag/
Oldboys og veteranlagskamper kan gjennomføres. 
Det legges opp til at isleggingen av Bergbanen kan 
starte opp i andre halvdel av oktober så banen blir 
klar i slutten av måneden for spillere og publikum.

Klubbhuset har vært stengt siden midten av 

mars, men nå ser det ut til at garderobene kan benyt-
tes for inntil 20 personer forutsatt minst 1 m avstand 
og at strenge hygienekrav følges. Det må føres over-
sikt over hvem som benytter garderobene til enhver 
tid, og opphold i gang og fellesarealer blir ikke tillatt. 
Det er mange ivrige gutter og jenter som lengter et-
ter å komme i gang med bandytreningen, hvor det 
viktigste vil bli å kunne fullføre sesongen uten nye re-
striksjoner. Oversikt over kamper og resultater for de 
enkelte lagene vil bli lagt ut på nettsiden fortløpende 
ettersom de foreligger gjennom vinteren.

Utbyggingen av Marienlyst er kan-
skje siste mulighet til å få bygget en 
stor fl erbrukshall i området. 

Blindern vel har sammen med blant annet FAU 
Marienlyst og Frigg tatt initiativ til en felles kommu-
nikasjon med kommunen om hvordan NRK-tom-
ten planlegges utnyttet. I en felles uttalelse mener 
de at det fastsatte planprogrammet tar for lite hen-
syn til barn og unge i området, Marienlyst skole og 
nabolaget forøvrig. 

Fellesuttalelsen ber om at det avsettes plass til en 
stor fl erbrukshall på Marienlyst. Dårlig hallkapasi-
tet rammer ikke minst håndball, en idrett som sær-
lig tiltrekker seg jenter. Barn og unge i sentrum vest 
som vil spille håndball må i dag kjøres til Njårdhal-
len på Huseby eller Korsvoll skole.
Fellesuttalelsen er også kritisk til at det planlegges 
12 etasjer høye bygg langs sørsiden av Blindernvei-
en, og hvordan dette ignorerer behovet for en na-
turlig overgang til småhusbebyggelsen på nordsiden 
av veien. 

BER OM FLERBRUKSHALL 

Det blir ingen regler for trampoliner 
i hagebyen, avgjorde et klart fl ertall 
på Havebyselskapets generalforsam-
ling 18. juni.

Steinar Winther Christensen trakk sitt opprinnelige 
forslag til fordel for et benkeforslag fra styret: Styret 
ville fastslå at trampoliner skal være tillatt, men la til 
at styret skulle vurdere behovet for retningslinjer. Det-
te forslaget fi kk 71 stemmer, mens 114 stemte mot.

Et overveldende fl ertall gikk inn for å oversende 
forslaget om å utrede fl ere typer uteboder til sty-
ret. Jan Fredrik Stoveland-Alfsen fi kk klart fl ertall 

for tillegget «Styret skal i dialog med Byantikvaren 
utrede muligheter for utvidelse av tilgang til hage-
boder og endring av gjeldende retningslinjer som 
ivaretar dette behovet».

Forslaget om å si nei til en større uteservering 
med 50 plasser mot Askeladdveien falt. Styret fi kk 
tilslutning til å gå i dialog med de næringsdrivende 
om gjeldende avtale, med særlig fokus på trafi kksik-
kerhet utenfor bakeriet og pizzeriaen.

Hele 197 andelseiere var representert på gene-
ralforsamlingen, og det var saken om trampoliner 
som skapte mest engasjement. Se havebyselskapet.
no for hvordan det gikk med de andre sakene.

INGEN TRAMPOLINEREGLER
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JUBILEUMSBOK 
FOR SALG
Jubileumsboken Ulle-
vål Idrettslag 100 år har 
fått en god mottagelse 
og er lagt ut for salg hos 
Baker Hansen på Amfi  
Ullevaal, Tåsen senior-
senter og Ullevål Hage-
by seniorsenter samt på 
Klubbhuset. Prisen er 
kr 300 og kan betales 
til klubbhusets konto 
nr. 1503.13.84262 el-
ler med vipps 79492. 
Boken kan også bestil-
les hos Bjørn Jensen 
i Tyrihansveien 23, tlf. 
99211518.

FRISØR JUBILERER 
Jørgen Tveit-frisøren på 
Seniorsenteret på Dam-
plassen  holder fortsatt 
koken etter 60 år i faget. 
Han startet som lærling 
i fødebyen Skien i 1960 
som 15- åring, og run-
der 75 år i oktober. Ha-
gebybladet gratulerer 
med jubileet og ønsker 
Jørgen mange gode år 
fremover – med og uten 
saks - til glede og nytte 
for den eldre garde som 
setter stor pris på ham.

OVER TAKST
Boligprisene har nådd 
et nytt nivå på Blindern 
ved salget av en halv-
part av en villa på 150 
m2 boareal over to eta-
sjer med 600 m2 tomt i 
Eventyrveien. Boligen, 
som trenger total re-
novering, gikk for 16,9  
millioner kr. – nesten 3 
millioner over anslått 
verdi.

x

ULLEVÅL IDRETTSLAG 

100 Å�
1920–2020

Plan- og bygningstetaten (PBE) var 
ikke nådige mot planene fra gårdei-
er om utvikling av Kinobygningen. 

Av Olav Rokseth

Tre alternativer; kontorer, undervisningsrom eller 
leiligheter, ble diskutert  på forhåndskonferansen 
som Dark Arkitekter AS hadde bedt om på vegne 
av eierne av Vestgrensa 2.  Målsettingen med for-
håndskonferansen, som ble gjennomført 18. juni, 
var å avklare rammeforutsetninger for byggetiltak. 
Det ble stilt bl. a annet følgende spørsmål: Kan 
bruksendring gjennomføres uten at det utløser et 
plankrav? Vil det kunne godkjennes dispensasjon 
fra kravet til dagslys?

ANBEFALER IKKE
PBE har tidligere landet på at bruksendring til stu-
dentboliger og fasadeendringer ville kunne med-
føre vesentlige negative konsekvenser for nærom-
rådet, og dermed at plankrav utløses. ”Etaten kan 
heller ikke anbefale de foreslåtte alternativene med  
leiligheter, kontor eller undervisning,” heter det i 
referatet fra forhåndskonferansen.   

Etaten er videre skeptisk til dispensasjon fra 
kravet til dagslys, og fastslår at dispensasjon ikke 
kan påregnes for rom som skal benyttes til varig 
opphold

Etaten fastslår også at det er vanskelig å gjøre 
endringer på fasadene som ikke medfører at byg-
get blir veldig endret. ”Byggets kulturminneverdier 
og dens betydning for det området med nasjonale 
kulturminneverdier den er i, bør tas vare på,” he-
ter det. 

OSLO SCIENCE CITY
Leder av Foreningen Colletts kulturhus, Geir 
Knudsen, sier til Hagebybladet at han er fornøyd 
med at Plan- og bygningsetaten så klart fastslår at 
bruksendring ikke kan skje uten å ta utgangspunkt 
i husets forhistorie som både forsamlingshus og 
forretningsgård, like fra grunnleggingen i 1927. 

Foreningen håper på forhandlinger mellom ei-
erne og Oslo kommune med tanke på at huset kan 
inngå i planene for Oslo Science City til sambruk 
for lokalmiljøet og universitetet i Oslo. Da saken 
var oppe i Bystyret i vår, ble dette lansert som en 
mulighet fra Byutviklingskomiteen. Dessuten opp-
rettholder Den Norske Ballettskole og Akademi 
sin interesse for å leie eller kjøpe seg inn i huset. 
Foreningen ønsker selv direkte og positiv kontakt 
med eierne for å se etter løsninger.

Martin Valentin Traaseth, som representerer 
gårdeier,  sier til Hagebybladet at han ikke har så 
mye nytt å komme med. Han avviser at man nå 
vurderer å selge bygget. − Vi er langsiktige eiere. 
Nå skal vi ha interne møter for å fi nne ut av veien 
videre, sier han.

FIKK TOMMELEN NED NOK EN GANG

Geir Knudsen, leder av Foreningen Colletts kulturhus, er godt fornøy med at Plan- og bygningsetaten så 
klart fastslår Kinobygningens kulturminneverdier og betydning for nærområdet. Foto: Pål Rødahl

PIPER 
REHABILITERES
Alle skorsteiner i ha-
gebyen er videofi lmet 
innvendig, og det reha-
biliteres 20-25 skorstei-
ner hvert år. Følgende 
piper er planlagt rehabi-
litert før vinteren 2020: 
Stiftamtmann Kaas v 1-3, 
Ullevålsalléen 10-12, 
John Colletts allé 9, 11, 
61, 63 og 65.

FLERE SYKKELFELT
Det vil bli etablert syk-
kelfelt i Prestegårdsvei-
en, og feltet i Blindern-
veien forlenges frem til 
Blindern T-banestasjon. 
Det vil komme sykkel-
felt i Problemveien fra 
Gaustadalleen, og dette 
blir koplet til Nils Henrik 
Abels vei og gir sam-
menhengende sykkel-
felt helt til John Colletts 
plass. I Gaustadbekkda-
len skal den midlertidige 
gang- og sykkelveien ut-
bedres fra Problemveien 
til Domus Athletica med 
to-sidig sykkelfelt.

FEST UTSATT
Koronarestriksjonene 
har medført at den plan-
lagte jubileumsfesten i 
september for Ullevål 
ILs medlemmer måtte 
utsettes. Det vil bli in-
vitert til fest så snart en 
ny dato blir klar – følg 
med på nettsiden www.
uil.no .Turnavdelingen 
har også måttet avlyse 
hele høstsemesteret på 
grunn av koronaen.

NYE ALLÉTRÆR
Det skal plantes nye al-
létrær i Langlia fra John 
Colletts allé til Pastor 
Fangens vei. 

RETTELSE I
I saken Savner klemmene der vi intervjuet fem 
beboere om hvordan de opplevde koronae-
en, kom vi i skade for å skrive navnet til Susan-
ne Hyllestad i Ullevålsalléen feil. 

RETTELSE II
Vi skrev i forrige uke at Ullevål Hageby Tannkli-
nikk holdt stengt i sju uker i vår grunnet koro-
naen, men det riktige er fem uker. 

Det skal komme ny blomsterbutikk på hjørnet av 
Kinobygningen etter at Mustafa valget å kaste 
inn håndkledet på grunn av dårlig omsetning. I 
skrivende stund pusses lokalene opp, og den nye 
butikken skal etter planen være på plass i løpet av 
oktober, forteller gårdeier til Hagebybladet. Den 
tidligere butikken åpnet i 2013 som en kiosk, men 
gikk etter hvert over til blomster. I slutten av au-
gust var det slutt.

NY BLOMSTERBUTIKK

HVORDAN HJELPE HJELPERNE
− Ivaretakelse av ansatte i relasjons-
intensive yrker bør være en del av 
jobben, ikke bare noe som overlates 
til den enkelte på fritiden,  sier psyko-
log og hagebybeboer Marie Haavik.

Av Olav Rokseth

Sammen med psykologspesialist Siri Toven har hun 
skrevet boken Ivaretakelse av hjelpere - Er vi ikke 
betalt for å tåle dette? (Universitetsforlaget). Boken 
tar systematisk for seg ulike måter å håndtere be-
lastninger hjelpere utsettes for gjennom arbeidet 
sitt, og retter fokus både på systemene, arbeidsgi-
verne, kollegene og den enkelte arbeidstaker. «Vi 
kunne ønske at politikere viste noe mer ydmykhet 
overfor de som har jobben med å innfri løftene 
som politikere kommer med hver gang det er valg-
kamp,»  skriver de.

− Som arbeidstakere har vi også et individu-
elt ansvar for å kjenne våre egne grenser og våge 
å si nei til å ta på oss mer enn det vi kan tåle, sier 
Haavik til Hagebybladet.

Boken er organisert i ti logisk inndelte kapitler, 
der hvert kapittel avsluttes med to spørsmål til lese-
ren. Det er også plass til å gjøre egne notater, både 
etter hvert kapittel og bakerst i boken. Dette er med 
andre ord en bok som er ment å brukes aktivt. For 
dem som vil lese mer, er det fyldige kildehenvisnin-
ger bakerst.

Ivaretakelse av hjelpere er skrevet med tanke på 
psykologer, sykepleiere, vernepleiere, sosionomer, 
leger og andre hjelpere som daglig møter men-
nesker som har det vanskelig. Marie Haavik mener 
at alle som jobber med mennesker vil kunne ha 
nytte av boken.
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Endelig er det virkelighet det 
mange har ventet på: Nytt 
serveringsted etter at Café 
Abel la inn årene. 

Tekst: Olav Rokseth  Foto: Knut Hovind

Vi detter innom noen dager før åpnin-
gen, som i skrivende stund skal skje tirs-
dag 29. september. Lucas Marthinsen 
og Jonas Stinnerbom er i full gang med 
å ferdigstille lokalene. I forrige utgave av 
Hagebybladet skrev vi at Frogner-kaféen 
Eckers skulle åpne på John Colletts plass 
i juli, men som kjent: Ting tar tid. De har 
jobbet nesten hver dag siden begynnelsen 
av juni, og har sveiset bord og bygd kjøk-
kenet selv. Stadig har det vært nysgjerrige 
beboere innom. − De som har kommet 
innom er veldig entusiastiske og gleder seg 

til at vi åpner, så vi opplever at vi allerede 
har fått en god mottakelse, sier Lucas.

Mens Lucas og Jonas har holdt på å 
ferdigstille lokalene, har de to andre som 
står bak Eckers, Jesús Mota Castro og Jo-
nas sin lillebror Anta, drevet avdelingen 
på Frogner. Trond Håndlykken Kvern-
strøm, tidligere direktør i TV2, er investor 
bak gründerne.

KYLLINGSANDWICH OG TUNAMELT  
I første omgang blir det cafédrift i første 
etasje der en lang bardisk og 30 sitteplas-
ser står klare til å ta imot gjestene. Den 
første tiden er åpningstiden mellom 08-18 
på hverdager og 09-18 på søndager.

Ute planlegger de å sette opp var-
melamper. Kjellerlokalene blir antakelig 
først ferdig oppusset til jul. Det er søkt om 
skjenkebevilling, som trolig vil bli innvil-
get om ikke lenge. I starten blir det derfor 
frokost og lunsjservering med , sandwich, 
toast, burritos og ferske smoothies. Best-
selgerne fra Frogner er kyllingsandwich 
og toast med tunamelt. Brødet er fra 
Åpent bakeri.

− Det blir mye mat for pengene, så 
det går også an å ta middag her også selv 
om det ikke er typisk restaurantmat, sier 
Jonas. 

På sikt ønsker de å kunne tilby barbe-
cue. − Vi gjør det vi synes er gøy. Er det 
noe vi synes er digg og kult, så gjør vi det, 
tilføyer Anta. 

LESEGRUPPER  Jonas forteller at man-
ge studenter har spurt om de kan ha 
lesegrupper og møter i lokalene, noe de 
er åpne for. Det blir også mulig å leie lo-
kalene. Vi spør om de kunne tenke seg å 
arrangere forfattertreff a la Bok på Bicks. 
− Det er ikke noe vi har tenkt på, vi må i 

tilfelle bli forespurt, sier Lucas. 
Guttene virker som om de har kon-

troll. − Vi har klart å finansiere hele op-
pussingen på Ullevål med midler fra drif-
ten på Frogner, så hvis det går like bra her 
så er det grunn til å være optimistisk, sier 
Anta. 

Toppers 
med Eckers 

Enkelt med stilfullt interiør på Eckers.  

Jonas Stinnerbom (f.v), Jesús Mota 
Castro og Lucas Marthinsen gleder seg 
til åpningen av Eckers i lokalene til tidli-
gere Café Abel.

Den lange bardisken framstå som røff 
med sine bambusstenger og blå epoxy-
disk. 

Lucas Marthinsen fikk sveiseapparat i bursdagsgave i vår, og har brukt den flittig til opp-
pussing av lokalene. Foto: Olav Rokseth

”Det blir mye mat for pengene, så det går også an 
å ta middag her også selv om det ikke er typisk 

restaurantmat”
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Mange beboere reagerer 
sterkt på kommunens planer 
om å fjerne gateparkering i 
Eventyrveien.

Tekst og foto: Olav Rokseth

Kommunen varslet berørte beboerne i 
slutten av august at det er planer om å 
fjerne gateparkeringen i Eventyrveien 
mellom Niels Henrik Abels vei og Sogn-
sveien for å bedre fremkommeligheten 
for syklister mellom Blindern og Ullevål 
hageby. Høringsfrist er satt til 7. oktober. 
63 parkeringsplasser blir berørte av pro-
sjektet hvis det gjennomføres. 

SKRIVEBORDSTILTAK  Eva Simonsen 
(74) er en av flere beboere som har skre-
vet et protestbrev til kommunen. Hun 
og ektemannen Lars Haavik (76) sier til 

Hagebybladet at planene virker som et 
skrivebordstiltak. De forteller at de har en 
liten hybridbil som fortsatt gir dem mu-
lighet til et selvstendig liv med valgfrihet 
og livskvalitet, selv om Haavik er syk og 
har vondt for å bevege seg. Bilen gjør at de 
kan handle, oppsøke lege og fysioterapeut, 
ta turer ut og besøke venner og familie. 
Hun skriver i brevet at planene gjør at 
håpet om å kunne bo hjemme lengst mu-
lig svinner, og at sykehjemplassering vil 
tvinge seg frem lenge før det hadde vært 
nødvendig. 

Ekteparet, som i sin tid engasjerte seg 
for å gjøre Sognsveien til en miljøgate, 
etterlyser en ordentlig konsekvensutred-
ning før planene iverksettes, og nevner 
alternativer som at veien blir envegskjørt 
og stengt for gjennomkjøring av biler. En 
annen løsning de bifaller er at sykkelru-
ten i stedet legges om Christopher Han-
steens vei og Vestgrensa mot Sognsveien. 

Dette alternativet gjør at syklister slipper 
rundkjøringen i Sognsveien, samtidig 
som langt færre beboere blir berørte.  

SKUFFET VELFORENING  Ullevål ha-
geby vel er skuffet over at kommunen 
ikke tok kontakt med velforeningen slik 
at reell påvirkning kunne bli mulig. “Vi 
har vondt for å forstå at det er behov for 
en tilfrettelagt sykkelforbindelse mellom 
Ullevål Hageby og Blindern. Store deler 
av hagebyen ligger i nabolaget til Blin-
dern, og har mange alternative ruter dit. 
I tillegg er det allerede tilrettelagt for sy-
klister i Sognsveien frem til John Colletts 
plass, og kommunen er i gang med å lage 
en sykkeltrasé I Niels Henrik Abels vei til 
Blindern og Gaustad,” uttaler vellet i et 
brev til kommunen.

Vellet framholder også at det para-
doksalt nok er de parkerte bilene i dag 
som er med på å sikre at både bilister og 

Protest mot at sykkel 
fortrenger p-plasser

”Dere kveler oss med kjærlighet”
Her er utdrag fra et lite utvalg av innspillene fra beboere.

”Vi bor i nær tilknytning til Eventyrveien og er ivrige syklister. 
Vi har aldri opplevd trafikale problemer når vi sykler her. Det 
er fine sykkelfelter i miljøgata i Sognsveien, og det er ikke behov 
for sykkelfelt i Eventyrveien.”

Einar Lindalen, Vestgrensa 9

 ”Vi fikk nylig informasjon om at gateparkeringen i denne gaten 
skal erstattes med sykkelvei. Dette er noe som vil ha stor innfly-
telse på vår hverdag, ettersom det er svært begrenset med parke-
ringsplasser i området. Som en småbarnsfamilie er det nødven-
dig med bil for å få hverdagen til å gå opp. Dette gjelder spesielt 
i disse koronadager, hvor det er krav fra flere arbeidsplasser (in-
kludert min) om å ikke bruke offentlig transport til jobb.” 

Cathrine Holmen og Joel Sundström, Eventyrveien 11

”Jeg ser i sosiale medier at dere elsker oss syklister, det er fint, 
men nå mener jeg at dere kveler oss med kjærlighet.  Jeg bor rett 
ved Eventyrplassen og har aldri opplevd at det kjøres med stor 
fart på plassen foran. Plassen er oversiktlig og det er lett å se barn 

og voksne som går til og fra Eventyrplassen. Jeg er redd for at 
beplantning midt på plassen gjør det vanskeligere å se løpende 
barn. Videre mener jeg at det blir mer fristende å kjøre Eventyr-
veien når det ikke står biler der.  … Jeg sykler selv nesten hver 
dag og synes traseen i Sognsveien fungerer utmerket. Jeg skjøn-
ner derfor ikke hvorfor vi trenger en ny trasé 50 meter unna. ”

Herborg Bryn, Eventyrveien 14

” … fordi jeg er fastlege på Ullevål Hageby legesenter, kjenner 
jeg meget godt til demografien, hvem som bor her. Inkludert i 
denne gruppen er bl.a. mange eldre, til dels dårlig til bens, og 
mange barnfamilier. Det å fjerne deres mulighet til å parkere i 
nærheten av hjemmet ville få meget uheldige konsekvenser. Da 
det heller ikke finnes 50 parkeringsplasser som per i dag står 
ledig/ubruk i nærområdet, så ville det bli meget problematisk 
ikke bare for beboere i Eventyrveien å finne en parkeringsplass, 
men det ville også få konsekvenser for beboerne i nærområde-
ne, som måtte dele sine allerede få plasser med disse 50 biler.”

Krister Moström, Eventyrveien 20

Eva Simonsen (74) og Lars Haavik (76) forteller at de er helt avhengige av den lille hybridbilen sin for å få hverdagen til å gå opp.

syklister holder en lav fart. 
Dagligleder Tor Langø sier at det er 

viktig at de berørte parter får nok tid på 
seg til å bli hørt før tiltak iverksettes. Ha-
vebyselskapet ber derfor i et brev kom-
munen om å gå i dialog med beboere og 
borettslaget for å finne løsninger som kan 
være akseptable for alle parter.

Hagebybladet tok kontakt med By-
miljøetaten, som uttaler at de har mottatt 
en rekke tilbakemeldinger, både positive 
og negative. Siden høringsfristen ikke er 
utløpt, er det for tidlig å si hvilken inn-
virkning innspillene vil få. Videre skriver 
de at det ikke er vanlig å gjennomføre 
konsekvensutredninger ved fjerning av 
rundt 60 parkeringsplasser på offentlig 
veigrunn. Alternative tiltak som stenging 
for gjennomkjøring, enveisregulering 
eller å legge traseen via Vestgrensa og 
Christoffer Hansteens vei er ikke vurdert 
i forbindelse med planlegging av dette til-
taket. ”Allerede i dag er trafikkmengden 
i Eventyrveien relativt lav. Utfordringen 
for syklende og gående i Eventyrveien 
er i hovedsak at veien er smal og uover-
siktlig. Målet med tiltaket er å åpne opp 
gateløpet og gjøre det tryggere og mer 
fremkommelig å gå eller sykle i Eventyr-
veien,” uttaler etaten.

NYTT KRYSS  I tillegg til fjerning av par-
keringsplassene, planlegges et nytt kryss 
foran Eventyrplassen, der Eventyrveien 
møter Per Gynts vei. Veibanen blir inn-
snevret og trær plantet på to trafikkøyer. 
Kommunen mener at et strammere kryss 
vil redusere hastigheten ved Eventyrplas-
sen. Det nye grøntarealet i krysset skal 
også gi bedre håndtering av regn- og 
smeltevann, slik at faren for oversvøm-
melse i gaten blir mindre.

Ullevål hageby velforening ser po-
sitivt på dette forslaget, men savner de-
taljert informasjon om 
hvordan dette er tenkt 
gjennomført. De vedlag-
te kartskissene er ikke til-
strekkelige i så måte. 

Byantikvaren er der-
imot ikke like fornøyd.  
I en uttalelse skriver By-
antikvaren: ”Vi fraråder 
etablering av trær og 
grøntareal i det opprin-
nelige gatearealet. Det 
vil svekke opplevelsen av 
det opprinnelige anleg-
get og den opprinnelige 
utparselleringen og orga-
niseringen. Trær her vil 

på sikt svekke lesbarheten av den opprin-
nelige strukturen og tette igjen siktlinjer,” 
heter det. Byantikvaren, som også fraråder 
også de foreslåtte endringene av tomte-
grense og adkomstvei til Peer Gynts vei 1.

Når det gjelder sykkelfelt foreslår By-
antikvaren at de etableres som en enkelt 
addering. Byantikvaren er samtidig be-
kymret for at et sykkelfelt vil medføre et 
sterkt og økt press på parkering inne i ha-
gene, som vil være svært uheldig for kul-
turminneverdiene knyttet til hagebyen. 

Slik ser Bymiljøetaten for seg at det nye krysset Eventyrveien 
− Per Gynts vei vil bli.
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Nye John Colletts plass skal 
åpnes i oktober. Planene har 
blitt endret mange ganger 
underveis.

Av Nordre Aker Budstikke og Olav 
Rokseth

Fire år etter at Dronninga Landskap vant 
arkitektkonkurransen for ny John Colletts 
plass i 2016, startet gravearbeidene omsider 
i mars i år.  Underveis er prosjektet blitt kraf-
tig nedskalert, etter at flere millioner kroner 
gikk med i utarbeidelse av de første planene. 

VANNSPEIL OG DRESSINBENKER  
Dronninga Landskap skrev i sin beskrivel-
se av planene tilbake i 2016 at det skulle 
oppstå ”ei grønn øy, en pollinatorpark med 
bi- og sommerfuglvennlig vegetasjon”.

Det var også tegnet inn et lite vann-
speil ytterst ute mot Sognsveien og sykkel-
parkering ut mot Vestgrensa. Trikkesløyfa 
skulle brukes til dressinbenker etter inspi-
rasjon fra High Line Park i New York. – 
Her kan det være uteservering av og til, 
marked og gatefest, sa Rainer Stange i 
Dronninga Landskap under en presen-
tasjon av planene i 2016. Skissen ga også 
plass til en scene.

Spesialkonsulent Bernt Gether-Røn-
ning i Bydel Nordre Aker svarer slik på 
spørsmål fra Nordre Aker Budstikke om 
hvilke forskjeller det er mellom sluttresul-
tatet og det opprinnelige planforslaget: 

– Begrenset økonomi har gjort at pro-
sjektet har blitt skalert ned.  Dette inne-
bærer først og fremst at valg av materialer 
er endret. Eksempler er at stein som er 
benyttet i hovedsak er gjenbruksstein og 

at asfalt er av mer standard type, sier han.
Han legger til at det er forberedt for 

belysning av beplantning, men lysarmatu-
rer vil ikke bli installert i denne omgang. 
Belysning vil kreve ekstra finansiering. 
Området øst før Vestgrensa 2 er rustet 

opp, men ikke nyanlagt som det opprin-
nelig var tenkt.
IKKE SCENE  Når parken står ferdig, vil 
det være uten en ordentlig scene. – Den 
sentrale benken som skal monteres, er 
ment å kunne benyttes som en scene. Det 

Endelig åpnes plassen

− Her blir det fine staudebed med polli-
natorvennlige planter, bra med overflate-
vann som samles i regnbed og gjenbruk 
av brostein, sier landskapsarkitekt Agnes 
Lyche Melvær til Hagebybladet. 

− Jeg liker måten de har etablert bed 
også på den andre siden av trikkesporet 
så dette på en måte inkluderes i hagen. 
Hagen er delt opp av organiske gangstier 
samtidig som stramme linjer gjentas og 
knytter plassen opp mot Kinobygget, sier 
hun.

GRASROTINITIATIV 
Lyche Melvær var drivkraften bak Abels 
Hage. − Temporære virkemidler bru-
kes stadig mer i byutviklingsprosesser og 
medvirkning blir stadig viktigere. Dette 
har sammenheng med vår tids globale ut-
fordringer, at vi trenger en rask omstilling 
til robuste, bærekraftige lokalsamfunn. 
Bevisstheten om hvordan et grasrotiniti-
ativ som Abels Hage kunne brukes som 
ressurs i prosessen mot en mer permanent 
utforming av plassen var ikke så høy hos 
beslutningstakerne, synes jeg. I vår na-

bobydel Sagene har bydelen lenger erfa-
ring med å involvere innbyggerne i slike 
prosesser, sier hun.  

Litt prematurt spurte Hagebybladet i første halvdel av 
september noen beboere hva de synes om John Colletts 
plass. 

Tekst og foto: Knut Hovind 

Vi stilte følgende spørsmål: Hva synes du om «nye» John Collets plass? Og er det 
noe du savner ved plassen?  Like før bladet gikk i trykken er det blitt både benker 
og beplantning, og vi kommer tilbake til synspunkter på plassen neste år.

CHARLOTTE BRUN (49), NILS LAURITSSØNS VEI:
–Aller først må jeg si at det er godt at man er ferdig med «grovar-
beidet». Dette har virkelig tatt sin tid. Det er mye asfalt her, og for 
lite farger på midten av plassen. Jeg ønsker meg flere blomster – 
samt et tre. Det asiatiske treet Katsura – «Hjertetre» på norsk – er 
et vakkert løvtre med hjerteformede blader. Bladene er bronsefar-
gede på våren, grønne om sommeren og røde på høsten. Et slikt 
tre finnes på Badeplassen i Nydalen. Det hadde vært flott med et slikt tre her også!  

LOUISE ÅMLI AURDAL (20), AKERSBORG TERRASSE:
–Hvis dette er sluttresultatet, må jeg si at jeg er litt skuffet. Jeg 
synes faktisk det var finere før. Men jeg regner med at det vil kom-
me litt mer farger og flere blomster og busker her etter hvert. Jeg 
håper også på belysning og flere benker, slik at det vil bli et sted 
der man kan oppholde seg. Plassen bør bli et levende sentrum, der 
både ungdom og voksne vil trives. Og jeg håper det vil bli plantet 
busker og blomster i god «Ullevål Hageby-stil». Noe Versailles skal det ikke bli! 

   
ARNE PEDER BLIX (50), HASSELBAKKEN: 
–Det er mye asfalt her, og kommer det noe mer farge på plassen, 
tro?  Jeg håper det. En fontene hadde gjort seg her, synes jeg. Og 
små firkantede hekker på plassen hadde også blitt fint. Ellers må 
jeg si at jeg savner jeg en god restaurant i hovedbygningen. Tenk 
å sitte på balkongen i 2. etasje – mellom de flotte søylene – med et 
glass vin eller en kald øl.  Jo, da hadde plassen virkelig fått et løft!  

JØRGEN STENERSEN (81), ULLEVÅLSALLÉEN: 
–Sikksakk-utskjæringene i asfalten skjønner jeg meg ikke på, men 
ellers synes jeg det er blitt ganske bra. Men jeg savner ugress – og 
synes det er trist at plassen ikke lenger kan benyttes til noe nyttig. 
For noen år siden satte barna på Ullevål skole poteter her. Jeg var 
blant flere andre voksne som tok initiativet til dette. Jeg vet ikke 
hvor moro barna syntes det var, men jeg koste meg stort med både 
setting og innhøsting. Jeg er forøvrig glad i farger, og litt mer fargerikt kan det bli 
her. Men det må ikke bli for mye farger, heller!  

TOVE GLEMMESTAD (64), LANGLIA:
–Dette kan da umulig være ferdig? For slik plassen fremstår i dag 
er den grå, tam og kjedelig. Jeg savner farger og flotte vekster. Og 
jeg savner benker og reelle møteplasser der man kan sette seg ned 
for å ta en prat – gjerne med en kaffekopp og en bolle. 

− Plassen bør bli 
et levende sentrum

vil også være strømuttak knyttet til denne. 
Utforming og størrelse av denne er tilpas-
set anlegget for øvrig. Sikkerhetsavstan-
der til trikkesløyfe og tilpassing til resten 
av plassen har bidratt til utformingen, 
forklarer Gether-Rønning. Spesialkonsu-
lenten medgir at det kunne vært ønskelig 
med en større flate.

Det er ikke lagt opp til vanningsan-
legg av plassen, og bydelen er i dialog 
med gårdeier om å kunne benytte seg av 
vannuttak fra Kinobygningen. Bydelen 
skal drifte plassen ut året, og Gether-Røn-
ning sier til Hagebybladet at han håper 
at Bymiljøetaten vil overta driften etter 
dette. 

I mai kommenterte Sidsel Kjeldaas 
Salte (H), som også sitter i bydelens Mil-
jø-, plan- og samferdselskomité (MPS), at 
Bydel Nordre Aker har tatt én viktig lær-
dom av prosjektet:

– Bydelen bør ikke stå ansvarlig til sis-
te slutt i et prosjekt som dette.  

Fine staudbed

Lyche Melvær var drivkraften bak Abels 
Hage som fungerte som en temporær 
møteplass fra 2011-2015. Foto: Olav 
Rokseth

Selv om plassen åpnes for 
benyttelse i oktober, vil vi 
først neste år se resultatet 
av beplantningen.
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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. 
Grunnet koronasituasjonen kan vi dessverre ikke 
for tiden hente bøker. 
Ring 988 31 809 eller 988 32 061 hvis du har 
spørsmål.

Kontakt:

Frode Rise        Egil Råstad      Henning Stene
930 83 685       476 59 876     922 57 900

Parkeringsplassene som er 
etablert på grøntområdene 
langs John Colletts allé kan 
bli fjernet.

Tekst og foto: Olav Rokseth

Det er etablert parkeringsplasser på kom-
munal grunn langs store deler av sørsiden 
av John Colletts allé, fra Sognsveien til 
Langlia. Noen har stått der i fl ere år, mens 
andre er av nyere dato. Til sammen dreier 
det seg om rundt 40 plasser, og bare det sis-
te halvåret er det etablert seks nye plasser. 
Noen er på gress, mens andre er belagt med 
grus. Plan- og bygningsetaten (PBE) har nå 
bedt Havebyselskapet om å søke om å få til-
latelse til plassene. Etter det Hagebybladet 
erfarer vil en søknad om parkeringsplasser 
på den aktuelle grunnen trolig bli avslått, 
og da må parkeringsplassene fjernes. 

TRÆRNE DØR  − Slik mange av parke-
ringsplassene står nå er de en fare for de 
fredete allétrærne, sier daglig leder Tor 
Langø i Havebyselskapet. Det skal være 
en fi re meter sikkerhetssone rundt disse 
lindetrærne, der det ikke skal graves. Hvis 
det graves innenfor og fylles på med dre-
neringsmasse, vil vannet renne gjennom og 
røttene vil ikke kunne ta opp næring.  Det 
skal heller ikke parkeres nærmere trærne 
enn 2,5 meter. Når bilene kjører over røt-
tene blir trærne stresset og det 
er fare for at de dør. Det kan ta 
hele 15 år fra skaden er skjedd 
til trærne dør. Også Byantikva-
ren og Bymiljøetaten har ut-
trykt bekymring for de fredete 
lindetrærne.
− Havebyselskapet ønsker at 
beboerne skal ha tilgang til 
parkeringsplasser, men ikke på bekostning 
av grøntarealer, sier Langø.

DEN ENKELTE BILEIER  −  Plan- og 
bygniungsetaten begrunner henvendelsen 

til borettslaget med at Havebyselskapet 
er hjemmelshaver til den tilgrensende 
eiendom. I tillegg hevder kommunen at 
parkeringsplassene delvis er opparbeidet 
på grunn som Havebyselskapet fester av 
kommunen og at når boligene er organi-
sert som borettslag er det ikke mulig for 
kommunen å se hvem som bor i de enkelte 
husene. Havebyselskapets advokat bestri-
der at Havebyselskapet er den rette mot-
part til kommunen i denne saken, og me-
ner kommunen må henvende seg til den 
enkelte bileier som er berørt slik kommu-
nen normalt må gjøre når enkeltindivider 

eller andre tar seg til rette på kommunal 
eiendom. 

− Plassene står på kommunal grunn, 
og borettslaget har verken laget eller god-
kjent noen av dem, sier Langø.

KONFLIKT MELLOM BEBOERE  Etter 
det Hagebybladet erfarer har det også 
vært konfl ikter mellom enkelte beboere 
om plassene. Plassene er ikke privat eid, 
og kunne således i utgangpunktet bli brukt 
av hvem som helst, ikke bare de som har 
inngangen ved plassene. Noen har derfor 
uttrykt at det er urettferdig at det er blitt 
gjort hevd på plassene. 

E-POST  I slutten av februar mottok Plan-
og bygningsetaten et brev fra Kenneth 
Hansen som omtalte saken. Der står det 

blant annet følgende: ”Jeg synes 
det er feil at privatpersoner tar 
seg til rette og privatiserer of-
fentlig område for å kunne par-
kere bilen. At det skjer på be-
kostning av de få 
grøntområdene vi har er veldig 
trist. Hva årsaken til dette kan 
være, blir bare spekulasjoner 

fra min side, men jeg tenker at innføring 
av beboerparkering og fjerning av gate-
parkeringen i denne delen av John Colletts 
alle er medvirkende årsaker.”  

Det blir ikke  bare enkelt for beboerne å fi nne alternative parkeringsplasser hvis plas-
sene langs John Colletts må vekk.  Det er ofte fullt i stikkveiene Stiftamtmann Kaas  vei, 
Tiurveien, Elgveien og Hjorteveien.

P-plasser P-plasser 
kan bli kan bli 
fjernetfjernet

”Plassene står på kommunal grunn, 
og borettslaget har verken laget eller 

godkjent noen av dem”
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En lærer  Læreren  /lær æ(rn)/  Viktoria Karlsen Tjora har nettopp 
skrevet ordene på tavla. Nå peker hun på seg selv og hjelpelærer Sara Maria Pane 

mens hun gjentar ordene langsomt, høyt og tydelig.

Tekst og foto: Olav Rokseth

Vi er i mottaksklassen på Ullevål skole, 
et tilbud skolen startet i august for nyan-
komne minoritetsbarn fra hele Oslo. Seks 
barn fra 3. til 7. klasse er samlet for å lære 
seg mest mulig norsk i løpet av det året 
som tilbudet varer. De gjentar det Vikto-
ria sier, først nølende, så mer selvsikkert. 
Innimellom kikker de nysgjerrig på meg 
der jeg står med kameraet klart.

Viktoria skriver så ”journalist” på tav-
len, peker på og forteller at mannen med 
kameraet heter Olav og skriver i en avis 
som heter Hagebybladet. − Vet dere hva 
avis betyr? Bruk I-paden for å finne det ut.

Det skaper noe forvirring når det er 
en annonse for bilutleiefirmaet Avis som 
først dukker opp på skjermene. Etterhvert 
finner de ut av det. På skjermen til tredje-
klassingen Rama (9) fra Senegal vises av 
en eller annen grunn en gammel forside 
av Bergens Tidende med et stort bilde av 
Hitler.

− Er det bestefaren din, sier hun kni-
sende mens hun viser fram skjermen og 
ser på Sara. Et par av de andre barna ler 
med, mens noen ser uforstående ut.

TRYGGHET OG TRIVSEL  − Trygghet og 
trivsel er helt vesentlig for å få til læring. 
Det gjelder jo generelt, men er ekstra vik-
tig når det gjelder barn som starter et nytt 
liv i et helt fremmed land, forteller Vikto-
ria etter at timen er ferdig. − Det er også 
viktig å gi en strukturert undervisning, 
med særlig vekt på uttale og språkets opp-
bygging så de raskest mulig kan lære mer 
ved å snakke med jevnaldrene.

Det eneste som er felles for barna er at 
de er nye i Norge og at alle har noe erfa-
ring med å lese og skrive på sitt morsmål. 
Ellers har de ulik bakgrunn, er i ulik alder 
og starter i klassen på ulike tidspunkter, 
alt som gjør undervisningen ekstra utfor-
drende.

− Det er mest gøy at det er så mang-
foldig. Jeg får virkelig tatt i bruk alt jeg kan 
om norsk språk, pedagogikk og menneske-
lige relasjoner. Det er også viktig å sikre et 
godt skole/hjemsamarbeid, så foreldrene 
er trygge på barnas vegne. Så er det skik-
kelig motiverende at de lærer så mye som 
de gjør på bare ett år, sier hun.

For hun vet at de kommer til å gjøre 
det, hun har arbeidet i mottaksklasser før, 
og med yrkesrettet norsk for voksne. I fem 
år jobbet hun også med minoritetselever i 
Longyearbyen.

Hun forteller at mottakselevene hos-
piterer i klasser på de trinnene de tilhører 
for at de skal integreres best mulig inn i 
skolehverdagen. − Vi voksne skal være 
brobyggere til samspill med jevnaldrende. 
På Ullevål skole har også enkelte foreld-
regrupper involvert elevene i bursdagsin-
vitasjoner og til aktivitet på fritiden. Det 
er helt fantastisk! Barn lærer mye språk av 
å snakke med andre barn, og verdien av 
vennskap er formidabel for alle mennes-
ker, sier hun.

Og snart kan gruppen bli utvidet. Ul-
levål skole har sagt ja til å ha to mottaks-
grupper med maksimum 12 barn i hver 
gruppe.

VÆRE HER FOR ALLTID  I klasserommet 
har Viktoria funnet fram noen terninger. 
I tur og orden får barna trille dem for å 

Velkommen til UlleVål

øve på en ener, en toer og de andre tallene 
på terningen. Faith (9) fra Kamerun lyser 
opp nå hun slår en sekser, og det går nær-
mest et sus gjennom klasserommet når 
det blir enda en sekser. Etterpå får barna 
et ark der blant annet ordene ”en spiller, 
en vinner, en taper” og ”å spille, å vinne, 
å tape” skal læres. Viktoria løfter armene 
seiersrikt for å illustrere ordet ”å vinne”. 
Etter en stund er det noen av barna som 
begynner å miste konsentrasjonen. Iran-
ske Salma (9) vrir urolig på seg mens hun 
gjør grimaser. Hun griper en av ternin-
gene og holder den inne i knyttneven. 
Platon, en 11 år gammel ukrainsk gutt, 
prøver å vriste den fra henne.

Plutselig må flere av barna på do, og 
når de kommer tilbake er det like før fri-
minutt. Viktoria og Sara samler barna 
foran døren for et siste bilde. Vi spør bar-
na om de trives på Ullevål skole. Faith 
svarer kjapt: − Jeg vil si til min mamma at 
jeg vil være her for alltid. 

Da Hagebybladet var på besøk, hadde velkomstklassen seks elever, men det kan fort bli flere. F.v. Faith (9) fra Kamerun,  Sara Marie 
Pane, Platon (10) fra Ukraina, Rama (9) fra Senegal, Salma (9) fra Iran og Viktoria Karlsen Tjora. Somaliske Safwan (9)og Mohammed (12) 
fra Malaysia går også i velkomstklassen.

Barna har forskjellig alder og bakgrunn, 
og starter i velkomstklassen på ulike tids-
punkter. Det gjør undervisningen både 
mer utfordrende og spennende.Salma(9) fra Iran ser ut til å stortives i skolen.

I-pad brukes  aktivt i undervisningen. F.v Rama (9), Sara Marie Pane og Faith (9)
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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

Den nystartede dyreklinikken 
på John Colletts plass har al-
lerede reddet livet til fl ere dyr.

Tekst og foto: Olav Rokseth

Et nylig tilfelle gjaldt en malteser med en 
gigantisk milt som måtte opereres ut – 
hunden veide 4,8 kilo og milten én kilo. 
Den ble sendt videre til Veterinærhøgsko-
len for blodoverføring, og lever fortsatt, 
forteller veterinær og klinikkleder Christin 
Viul ved Empet Ullevål til Hagebybladet.

Et annet tilfelle var en storpuddel som 
kom på drop inn time. Hunden hadde 
vanskelig for å reise seg om morgenen, og 
selv om den kviknet litt til utover dagen, 
bestemte eieren seg for å ta den med til 
veterinæren.  Og godt var det, for det viste 
seg at milten var sprukket og hadde blødd 

inn til bukhulen. Hunden ble videresendt 
til Empet avdelingen på Skedsmo for ob-
servasjon over natten og operert neste 
morgen. 

ÅTTE GORDONSETTERE  Klinikken 
åpnet i juni, og etter en rolig sommer 
har det tatt ordentlig av, med blant an-
net mange operasjoner, utredninger og 
en god del tanntrekk. Mange valper og 
kattunger har også fått sine første vaksi-
ner her, og en dag kom en oppdretter med 
åtte små gordonsettere som ble ID-mer-
ket,  helsekontrollert og vaksinert. Mens 
det i begynnelsen var fl est henvisninger 
fra de andre klinikkene i kjeden, er det 
blitt mer og mer fra nabolaget – kanskje 
over femti prosent, anslår Viul.

– Vi har gitt apoteket ved siden av en 
liste over de medisiner vi skriver ut mye av, 
slik at det skal være enkelt for dyreeierne å 

få tak i det de trenger, forteller hun.
Vi spør om det er visse typer behand-

ling som hun foretrekker. – Alt er ganske 
spennende. Jeg liker utredninger og gjør 
mye ultralyd. Kreftbehandling og opera-
sjoner er også spennende, sier hun. 

Redder liv

Christin Viul (t.v.) sjekker her den seks år gamle golden retrieveren Simba, mens eier Monika Saxenfalk-Eriksen følger med. Simba var 
rammet av et sjeldent tilfelle av svulster som kom og gikk, men er blitt mye bedre etter å blitt behandlet med to typer antihistaminer og 
kortison. – For en måned siden hadde du sett meg gråtende, nå er jeg bare glad, forteller eier synlig fornøyd.

Her er det den franske vannhunden Toby 
som litt motvillig får gratis tannsjekk av 
dyrepleier Jessica Rewnell.



26 27

− En gammel symaskin på loftet er gull verdt.

Tekst og foto: Olav Rokseth

Det er nevropsykolog og forfatter Mia Tuft 
som sier dette til Hagebybladet. Sammen 
med venninnen Anna Maria H. Pirolt har 
hun skrevet boka En grønn tråd (Gylden-
dal) som kom i høst. Boka er beregnet for 

barn og unge, men kan egentlig være til 
nytte og glede for alle som vil lære å sy. Og 
oppskriftene er like aktuelle  for gutter som 
for jenter.

Boka handler både om å lære å sy, re-
design og gjenbruk. Den oppfordrer til at 
også de små kan gi sitt bidrag i klimakam-
pen, og samtidig få gleden av å skape noe. 
Alle prosjektene i boka er sydd av klær og 
sengetøy fra Fretex, loppemarked eller noe 
de har liggende hjemme fra før. 

− Når vi gjenbruker klesplagg, sparer 
vi miljøet for fargestoff er, sprøytemidler og 
høyt vannforbruk fra bomullsproduksjo-
nen og mikroplast fra fl eece, sier Tuft. 

Og det er kanskje ikke så mange som 
vet at produksjon av klær står for fl ere 
klimagassutslipp enn fl y og båttrafi kk til 
sammen. Tittelen på boka spiller der-
for på miljøbevissthet som en grønn tråd 
gjennom livet. Og du trenger ikke en topp 
moderne symaskin for å komme i gang, en 
enkel maskin er ofte det beste, ifølge for-
fatteren. 

ALLE KAN SY  Datteren Jenny sier at så sy 
er gøy fordi det blir til noe en kan bruke. 
En kan lage fi ne gaver til familie og klasse-
venner. − Det er fi nt å lage ting selv så man 
ikke trenger å betale for det. Så er det gøy å 
få det til, sier hun.

− Så er det veldig koselig å sy sammen 
med fl ere, i familien og med venner. Ikke 
minst om vinteren er det en fi n inneaktivi-
tet, legger Tuft til. 

På bordet på stua i Møllesvingen ligger 
fl ere ting familien har sydd; scrunchies, to-
alettmappe, luer og pennal. Å lage en bag 
av singlet tar bare ti minutter.  Og det er 
ikke vanskelig å komme i gang, man må 
bare lære å tre maskinen, sy sikksakk og 
rett fram og så er man der.

Tuft forteller at hun kanskje vil lage en 
oppfølger med mer avanserte klesoppskrif-
ter. Tidligere har hun skrevet fl ere barne- 
og ungdomsbøker og bøker om helserela-
tert stoff , epilepsi og autisme. 

GRØnne tRåDeR

Flere av venninnene til Jenny er begeistret for å sy. F.v. Jenny Tuft-Winje, Mia Tuft, Kaja Holtzheimer Smørdal, Emma Ingelin Thirud-Vistad. 
Kjolen som Mia Tuft har på seg er sydd av eldstedatteren Ella Tuft-Winje da hun var 10 år gammel. 

En grønn tråd er gjennomført med en grønn 
tråd i ryggen, og alle plaggene som er avbil-
det i boken er sydd med en grønn tråd. 

    1MB  

STRIKK

STRIKK

EN 
GRØNN 
TRÅD

MIA TUFT & 
ANNA MARIA H. PIROLT

Søm, redesign og gjenbruk
– en sybok for barn og unge

DU KAN GJØRE EN FORSKJELL!

UH R R A

Alle prosjektene i boka er sydd av gjenbrukstekstiler.

15 
PLAGG 

DU KAN SY 
SELV!

    3130  

3
Klipp ut to like 
store stoffdeler 
som er like brede 
som lengden på 
glidelåsen du vil 
bruke. 

Høyden på mappen 
kan du bestemme 
selv.

Åpne glidelåsen  
halvveis, så det blir 
mulig å vrenge mappen 
når du har sydd.

Brett mappen rette mot 
rette.

Fest sammen med nåler.

Sy sammen sidene som 
på bildet. Sy deretter 
med sikksakk, så stoffet 
ikke rakner.

Legg glidelåsen rette mot 
rette på den ene stoffdelen, 
og fest den med nåler.

Sy i glidelåsen med rettsøm.

NB: Åpne glidelåsen så 
låsen ikke er i veien når 
du begynner å sy. Når du 
har sydd fram til selve 
låsen, må du passe på at 
nålen står i stoffet. Løft 
symaskinfoten, dra igjen 
glidelåsen og sy ferdig.

Legg delen med den 
påsydde glidelåsen 
rette mot rette mot den 
andre stoffdelen, og 
fest med nåler.

Sy sammen den andre 
siden av glidelåsen 
med en rettsøm.

Nå er begge stoffdelene 
festet til glidelåsen.

TIPS: Hvis du vil, kan du 
sy en rettsøm på hver 
side av glidelåsen. Da 
sitter den penere.

Vreng mappen

Sånn syr du:

Lengden på glidelåsen bestemmer 
hvor bred mappen blir. 
Høyden kan du bestemme selv.

Du kan lage mapper i alle fasonger. 
Prøv gjerne med glidelåser i sterke farger!

Gratulerer, 
du kan sy glidelås!

PS

1 3

4

5 6

Glidelås

Forside Bakside Det er kult å ha med 
detaljer fra plagget 
du tar stoffet fra. 
Her har vi beholdt 
baklomma som var på 
olabuksa.
 

BLI VENN MED 
SPRETTEKNIVEN!

Det er fort gjort 
å sy feil. Men det 
gjør ingen ting! Da 
spretter du bare 
opp sømmen med en 
sprettekniv, plukker 
av trådrestene og 
prøver igjen.

TIPS

2

En grønn tråd byr enkle oppskrifter, som for eksempel hvordan du kan lage bøff av genser, pysjamasbukse av dynetrekk, bluse av herre-
skjorte, sminkepads av stoffrester og bag av gardiner.

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
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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.

Årsmøtet planlagt i mars 2020 er korona-utsatt på ubestemt tid. Innkalling vil bli sendt 
ut i forkant av ny årsmøtedato.

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

Blomdahl. 
Hulltagning/piercing

Damplassen 21 0852 Oslo

Tlf 22602175/ 97671383 

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

VELKOMMEN TIL 
Connie.

QUIZ HVER ONSDAG 
KL 19:00
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ANKER-NILSSENS 
LEGEKONTOR

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

E-post: jan@anker-nilssen.no 

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

Privat praksis uten offentlig støtte. 

Kveldsåpent etter avtale. 
Hudlege Tatyana K. Anker-Nilssen

Spesialist i allmennmedisin Jan Anker-Nilssen 

DAMPLASS FRISØR

Blomdahl. 
Hulltagning/piercing

Damplassen 21 0852 Oslo

Tlf 22602175/ 97671383 

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

VELKOMMEN TIL 
Connie.

Vestgrensa 4, 0851 Oslo

Telefon: 22 46 65 03

Lars Dehli & co 
Psykologpraksis
Kognitiv og metakognitiv terapi 

for alle psykologiske plager.

Kort ventetid. Dag/ettermiddag/kveld. 

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

Ikke refusjonsavtale.
Full taushetsplikt og diskresjon.

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

Tlf: 98456523, lars@psykologdehli.no

Gamle og nye
pasienter

velkommen.
Kom innom i Vestgrensa 4 

eller ring 22 46 36 71 
for timebestilling

TANNLEGE VATNE MNTF /
TANNLEGE DÆHLI MNTF

Apotek1 Ullevål Stadion
Sognsvn. 77A - 0806 Oslo

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

Lørdag: 0900 – 1700

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

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

Av Olav Rokseth

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

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

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

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

Sykkelrute kan medføre færre parkeringsplasser
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DAMPLASS FRISØR

Blomdahl. 
Hulltagning/piercing

Damplassen 21 0852 Oslo

Tlf 22602175/ 97671383 

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

VELKOMMEN TIL 
Connie.

QUIZ HVER ONSDAG 
KL 19:00
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ANKER-NILSSENS 
LEGEKONTOR

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

E-post: jan@anker-nilssen.no 

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

Privat praksis uten offentlig støtte. 

Kveldsåpent etter avtale. 
Hudlege Tatyana K. Anker-Nilssen

Spesialist i allmennmedisin Jan Anker-Nilssen 

DAMPLASS FRISØR

Blomdahl. 
Hulltagning/piercing

Damplassen 21 0852 Oslo

Tlf 22602175/ 97671383 

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

VELKOMMEN TIL 
Connie.

Vestgrensa 4, 0851 Oslo

Telefon: 22 46 65 03

Lars Dehli & co 
Psykologpraksis
Kognitiv og metakognitiv terapi 

for alle psykologiske plager.

Kort ventetid. Dag/ettermiddag/kveld. 

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

Ikke refusjonsavtale.
Full taushetsplikt og diskresjon.

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

Tlf: 98456523, lars@psykologdehli.no

Gamle og nye
pasienter

velkommen.
Kom innom i Vestgrensa 4 

eller ring 22 46 36 71 
for timebestilling

TANNLEGE VATNE MNTF /
TANNLEGE DÆHLI MNTF

Apotek1 Ullevål Stadion
Sognsvn. 77A - 0806 Oslo

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

Lørdag: 0900 – 1800

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

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

Av Olav Rokseth

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

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

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

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

Sykkelrute kan medføre færre parkeringsplasser
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STØTTEANNONSE 
FRA BLINDERN VEL

Aktuelle saker Blindern Vel jobber med nå:

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

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

på John Colletts plass

God Jul og et Godt Nytt År
til alle vellets medlemmer 

www.blindernvel.no

Blindern Vel står for utlevering av Hagebybladet på Blindern

-o0o-

Advokat Alf Marcus Wiegaard 

ønsker eksisterende og nye klienter velkommen. 

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

E-post: wiegaard@wiegaard.no
 

Internett: www.wiegaard.no 
 

Post- og besøksadresse: Damplassen 21, 0852 Oslo 
 
 

Okologisk &  Etisk &  Baerekraftig &  FairTrade

MOTE & UTSTYR

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

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

l

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

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

GOD
JUL

ULLEVÅL RENS 
VASK OG 

SKREDDERSERVICE
SKOMAKER 

+ NØKLEFILING

ukedager 09-19 /lørdager 09 -17

tlf: 41 48 66 05
Sognsveien 77 -0855 Oslo

Damplassen 23
tlf 22 69 44 96

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

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

handel  ellerhandel  ellerhandel  eller
behandlingbehandlingbehandlingbehandlingbehandlingbehandling HØNSETREND

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fjærdrakten til japanske dvergsilkehøner kan minne om pels.
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Tirs: 10 00-19 00. Lørdag etter avtale.
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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.
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Gamle og nye 
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velkommen.
Kom innom i Vestgrensa 4 

eller ring 22 46 36 71 
for timebestilling
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Apotek1 Ullevål Stadion
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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

Visste du at det hvert år er flere tilfeller av pest i USA?   
Og visste du at du absolutt bør velge kolera framfor pest?

Tekst og foto: Olav Rokseth

Historieprofessor, forfatter og hagebybe-
boer Ole Georg Moseng, tar imot oss på 
Åpent bakeri på Damplassen en solrik 
formiddag i begynnelsen av september. 
Med unntak av oppfordringene om å hol-
de avstand på grunn av Covid 19, er det 
lite som får oss til å tenke på faretruende 
smittsomme sykdommer. Det bør vi kan-
skje gjøre i større grad, ifølge boken Pesten 
kommer, som Kagge forlag utgir i oktober. 

EVIG TRUSSEL  − Pest har vært en trussel 
mot menneskeheten fra tidenes morgen, 
og er ikke over. Tvert imot. Det dør flere 
titalls  mennesker av pest vært år, og noen 
år dør det flere hundre, sier Moseng.  Han 
forteller at siden år 1900 har det hvert år 
vært pestutbrudd i de sørvestlige statene 

i USA: New Mexico,  Colorado og Cali-
fornia. Så sent som i 2015 døde det fire 
amerikanere av pest.  

Det er to forhold som kan gjøre pest 
mer aktuelt i vår del av verden; antibioti-
karesistente pestbakterier og endringer av 
klima og økologiske forhold globalt. Det 
er allerede avdekket resistens på Mada-
gaskar. Og et eksempel på at naturforhold 
spiller inne, er fra Vietnam-krigen. Den 
amerikanske bombingen av skogen med 
kjemikalet Agent Orange gjorde at rotte-
ne flyktet inn mot bebygde strøk, noe som  
igjen førte til det største pestutbruddet i 
landet noensinne. For pesten følger med 
gnagere som rotter, eller mer presist; med 
loppene som er på rottene. 

BRUNROTTENE I HAGEBYEN  Vi lurer 
på om brunrottene som det er flust av i 
hagebyens underverden kan utgjøre en 
trussel, men Moseng beroliger oss med at 
disse er menneskesky og at de langt mer 
pågående svartrottene ikke er blitt obser-
vert i Europa på flere tiår. 

Han sier også at selv om pesten kan 
komme til Norge hvis noen bringer den 
med seg fra en reise til et område der pes-
ten fortsatt finnes, så er en epidemi lite 
sannsynlig. Ved hjelp av smittesporing,  
behandling og karantene vil man raskt 
kunne få kontroll over sykdommen. For 
selv om pest har langt større dødelighet 
enn for eksempel Covid 19, så er den mye 
mindre smittsom.

DON’T LOOK TO USA  Moseng fortel-
ler at de tiltakene vi ser under Covid 19 
strammer fra tiltak som ble gjort på pes-
tens tid; isolasjon av syke, avsperring og 
reiseforbud og karantene. Man fikk bukt 
med pesten fordi myndighetene hadde 
tilstrekkelig styrke og handlekraft, selv om 
tiltakene gikk langt mer utover handelen 
enn i dag. Lærdommen Moseng trekker 
er at hvis vi har en stat som tar ansvar 
for folkehelsen, så er vi tryggere enn hvis 
vi overlater dette til markedet og private 

aktører.  − USA er et godt eksempel hvor 
ille det kan gå når velferden blir overlatt til 
markedskreftene, sier han. 

HOLDER IKKE MED IBUX  − Velg alltid 
kolera, sier jeg til mine studenter når jeg 
foreleser om epidemier. Kolera gir feber, 
diare og hodepine, men du overlever hvis 
du får vann. Dødeligheten for byllepest er 
60-99 prosent innen tre til fem  dager hvis 
du ikke får behandling i tide. For lungepest 
er  det 99 prosent sjanse for at du dør 
innen 24 timer. Det finnes gode antibioti-
ka mot pest, men utfordringen er at legen 
må vite hva du er rammet av og gi antibio-
tika i tide, sier Moseng, og legger til:  − 
Det vil ikke gå så bra hvis legen sier at du 
skal ta deg en Ibux og legge deg og ringe 
igjen om et par dager. 

Velg kolera

Ole Georg Moseng, som bor i John Col-
letts allé,  har jobbet med fortidas pande-
mier i hele sin yrkeskarriere. Han er nå 
ansatt ved Universitetet i Sørøst-Norge, 
og har en stilling som professor II ved 
Nord universitet. I flere år har han hatt en 
populær forelesningsserie kalt «Epide-
mienes verdenshistorie», der han har tatt 
opp temaer fra antikken til våre dager og 
fra seks verdensdeler. Her står han ved 
den fredete graven i Langlia.

Svartedauen har en sentral plass i Pesten 
kommer (Kagge forlag 2020), men tanken 
om at svartedauen var en enslig epidemi 
er gal, forteller Ole Georg Moseng. Det 
har vært pest til alle tider i store deler av  
verden. Det tidligste kjente tilfelle av pest 
er faktisk fra en liten by utenfor Gøteborg 
3900 år f. Kr., altså den yngre steinalder. 
Og det er ikke lenger enn hundre år siden 
et titalls mennesker døde av pest i Paris. 
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Hurra for ny hundepark
Til stor glede for både hunder og eiere ble 
området ved siden av Langliaparken gjerdet 
inn med port i juni. Lokalt engasjement har 
vært av stor betydning for suksessen.

Tekst og foto: Olav Rokseth

Det var nok mange eiere som ble forskrekket da bydelen satt opp 
et forbudsskilt mot å lufte hunder i Langliaparken. Parken har 
gjennom fl ere år vært et yndet friområde for hunder. Om mor-
genene var det ofte fl ere hunder der samtidig, noe som var sosialt 
både for menneske og hund.

I slutten av januar tok Anne Berit Bergo i Ugleveien pennen 
fatt og skrev til kommunen og spurte pent på vegne av seg selv, 
lapphunden Kaisa og andre hundefamilier om bydelen kunne 
tenke seg å spandere et ca 12 meter langt gjerde med port mellom 

Langliaparken og naboens eiendom.  Tor Audun Sørensen i Lan-
glia presset også på overfor bydelen og fi kk støtte fra Havebysel-
skapet. Hagebybladets redaktør tipset Nordre Aker Budstikke om 
saken. Avisen intervjuet både en hundeeier (tilfeldigvis redaktøren 
av Hagebybladet) og ansvarlige i bydelen. Resultatet ble 

en hundepark som er vel så fi n som den gamle, ikke minst på 
grunn av det ærverdige eiketreet som står på toppen av den frede-
te gravhaugen fra yngre steinalder. 

SOLIDE BORD Det hele ble toppet i begynnelsen av september 
da Bergo fi kk sikret seg to solide bord med benker fra Omsorgs-
bygg ved hjelp av en positiv prosjektleder; Karl Kristian Haave. 
Trond Aksel Bråten i Pastor Fangens vei ordnet med henting av 
bordene. Ikke bare det, Bråten slo også til med godt drikke slik at 
det hele ble behørig markert av de mange frammøtte som hadde 
vært inne på Facebook-siden til Hagebyen og fått med seg at 
hundeparken skulle feires.  Og hundene fi kk rikelig mengder 
med godteri. 

Her skåler glade hundeeiere for den nye hundeparken og 
bordene som er satt ut der. Trond Aksel Bråten med rød caps 
stilte med godt drikke, og i helgene har han ofte med seg kaffe 
på termos til de frammøtte. 

Det virker som hundene trives minst like godt i den nye parken 
som i Langliaparken ved siden av. 

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

Vi utfører alt innom pelspleie 
for din beste venn

Salg av sunne, etiske produkter og utstyr.
 Kurs pelspleie og hverdagsstell for hundeiere.
 Selvbetjening «Vask & Føn» av din hund med 

salongens profesjonelle fasiliteter.
Kursing i valp og atferd i regi av GoodDog.

Online booking for våres tjenester 
www.doggystyle-oslo.no

Vestgrensa 4, Ullevål hageby
Telefon 900 29 179

  

Velkommen til oss!



Vi søker bolig for kunde i Ullevål hageby

- Søker leilighet mellom 90-120 kvm
- 2 til 3 soverom
- Leilighet med oppussingsbehov og
utvidelsesmulighet er også aktuelt

Kontakt:
Frode Bergheim Koppergård / Melinda Vora
99 48 88 22 / 474 86 020
f.koppergard@nordvikbolig.no

Ullevål


