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FLEKSIBEL BEVARING
STYRELEDER SVEN ARNE BUGGELAND
HAR MYE Å TA TAK I

GREI UNGDOM

Skal du selge bolig?
Går du med tanker om å selge bolig, da er det lurt å starte prosessen nå.
Gode forberedelser gjennom en profesjonell eiendomsmegler viser seg å være både lønnsomt og smart.
Vi er lokalmegleren med kontor på Ullevål, og vi har 14 års erfaring med salg i Ullevål Hageby.
Kontakt oss allerede i dag for en uforpliktende prisvurdering av din eiendom,
eller kom innom oss for en hyggelig boligprat.

Hagebyen har svært mange positive
bokvaliteter. Beboere nevner gjerne at
det er et barnevennlig område, kort avstand til både sentrum og marka, arkitektonisk vakkert, fine plasser og hyggelige
servicenæringer. Men hvor ungdomsvennlig er hagebyen?
Ungdommen som er interessert i
bandy eller fotball har gode muligheter
til utfoldelse, men hva med de andre?
Det at ungdomsklubben på Abelloftet i
Kinobygningen i sin tid kunne tiltrekke
seg opp til 70 ungdommer på én kveld,
sier noe om behovet for et tilbud. Magnus
Ormåsen, som har jobbet mye med barn
og unge i hagebyen, sier i et intervju med
Hagbybladet at ungdommenes energi og
kreativitet lett kan finne uheldige utløp
hvis det ikke finnes tilstrekkelig med konstruktive utfoldelsesmuligheter. Vi er helt
enig. Og dessverre har det skjedd uheldige episoder på Damplassen i høst, uten at
vi skal blåse opp hendelsene til noe større
enn det de var.
Ungdommen trenger tilbud der de
bor, så det mest naturlige er at det etableres i Kinobygningen. Her jobber
Foreningen Colletts Kulturhus tålmodig
med å finne løsninger som eierne kan se
seg tjent med, en kamp alle vi beboere
bør støtte.
I mellomtiden må vi påpeke at de aller fleste av våre ungdommer er ordentlig
greie. Og hvis en og annen skulle komme
med et provoserende utsagn mot deg og
det begrenser seg til det, er vel det beste
å være overbærende selv om det akkurat
der og da kan føles ubehagelig.
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PORTRETTET

BEVARING VIKTIGST
Den nye styrelederen i Havebyselskapet bodde ﬂere år i den bevaringsverdige trehusbebyggelsen i Stavanger. Det faller ham derfor lett å se på bevaring av hagebyens
arkitektoniske kvaliteter som styrets fremste oppgave.
Tekst: Olav Rokseth Foto: Pål Rødahl

− De fleste som har flyttet til hagebyen
skjønner at folk ikke kan ta seg til rette og
gjøre hva de vil. Dette nabolaget har en
stor verdi som det er viktig å forvalte på
en god måte. Samtidig må vi innenfor regelverket forsøke å imøtekomme endrede
behov hos beboerne. Vi er ikke opptatt av
å gjøre det vanskeligere for folk, sier Sven
Arne Buggeland over en kaffe på Eckers.
Et eksempel på styrets ønske om å
imøtekomme behovet for både bevaring og fleksibilitet, er arbeidet med nye
løsninger for oppbevaring og tildekning
utenomhus i tillegg til de eksisterende bodene (se egen sak s. 12). Buggeland forteller at styret nå også går gjennom
byggeveilederen og kontrollrutinene for byggesaker for både å finne
gode løsninger for beboere og sikre
at regelverket blir fulgt.

lever det som veldig spennende å formidle
nyheter og sammenhenger til interesserte
lesere.
VELSTELT HAGE
Et ønske om å forbedre varslingsrutiner
var oppe på generalforsamlingen, noe styret også vil ta tak i. − Vi vil bli bedre til
å informere om hva som skjer og hvorfor
det skjer, sier han.
For det er ikke å komme bort fra at
det har skjedd hendelser der beboere for
eksempel har opplevd å komme intetanende hjem til en kraftig beskåret hekk
eller syrinbusk.

laget. Han arbeider nå med å kartlegge
parkeringsplassene i hagebyen, og så vil
styret vurdere hva som skal gjøres med
parkering som det ikke er gitt tillatelse til
(se egen sak s. 17) Selv har han ikke hatt
bil siden han flyttet til hagebyen. – Jeg
har forståelse for de som virkelig trenger
å eie bil, men har selv ikke sett behovet.
Ullevål er et trafikknutepunkt med mange muligheter til å ta kollektivtransport.
Ungene ble vant til å ta trikken på egen
hånd, og man kan gå til sentrum på en
halvtime.
I stedet for å eie bil, er han med i bilkollektivet, og han har leid bil hvis han
skulle til hytta, et hagesenter eller et
byggvarehus.

Etter å ha nytt godt
av området i 25 år, følte jeg behov
for å gi noe tilbake

NYHETSJOURNALIST
Sven Arne Buggeland (60) flyttet til
Tyrihansveien 28 i 1994, og deretter til
Vålveien 3 i 2001. Han har to døtre som
har gått på Ullevål skole og Marienlyst skole, og vært med i det lokale speidergruppen Longship Group 41. For halvannet år
siden ble han valgt inn som vara i styret
i Havebyselskapet, og på årets generalforsamling rykket han opp som styreleder.
− Etter å ha nytt godt av området i
25 år, følte jeg behov for å gi noe tilbake,
sier han.
Et synlig resultat av innsatsen hans, er
omleggingen av borettslagets nettside, som
er blitt mer innbydende og med flere nyhetssaker. Kanskje ikke så rart med tanke
på at han mesteparten av sitt yrkesaktive
liv har jobbet som nyhetsjournalist i VG.
− VG gått fra å være en tabloid røveravis til å bli et sentralt nyhetssted som formidler både siste nytt og dybde. Jeg opp-

Selv foretrekker styrelederen en velstelt hage. – Å stelle i hagen gir meg stor
glede i hverdagen. Jeg forsøker å holde
den fin også for andre, sier han, og oppfordrer folk til å plukke opp søppel også
utenfor hagen sin.
Ikke overraskende var han ikke blant
flertallet som fikk gjennom fri hekkehøyde
på generalforsamlingen for tre år siden.
− Vi trenger ikke tre meter høye hekker. Jeg skjønner at noen kan ønske å være
skjermet for innsyn, og da holder det at
hekken er 170-180 centimeter høy, sier
han, og er tilffreds med at 60 beboere tok
imot tilbudet tidligere i høst om å få klippet hekken eller felt trær kostnadsfritt.
HAR IKKE BIL
En annen ting han er opptatt av er at
biltrafikken ikke skal få ødelegge nabo-
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GODT NABOSKAP
Den nye styrelederen er også opptatt av at det skal være et godt naboskap i hagebyen. − Nabolaget har
fått noen fine sosiale møteplasser
som Åpent bakeri, pizzeriaen, Kolibri og
de andre virksomhetene i området, og nå
også nykomlingen Eckers. Jeg setter også
pris på at det er lett å snakke med naboer over gjerdet eller på gårdsplassen. Så
synes jeg vi skal la være å irritere oss over
alt mulig, som en overfylt søppeldunk eller
en ustelt hage, men heller være mer åpen
og raus overfor det som skjer rundt oss,
sier han.
Det eneste han egentlig savner, er et
bedre tilbud for de unge. − Ja, det er leit
at vi ikke har et lokalt fritidstilbud for ungdom, sier han.
Selv fyller han gjerne fritiden med teaterforestillinger, konserter der det er få
på hans egen alder, nyhetsoppdateringer
og den sagnomsuste fjernsynsserien Hotell i særklasse som han ler godt av de tjue
minuttene episodene varer.

Det er ikke mye Sven Arne Buggeland savner i Hagebyen, men han
skulle gjerne sett at det fantes et
lokalt fritidstilbud for ungdom her.
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QUIZ

Foto: Olav Rokseth

Gaver!

Praktboka Landsbyen i byen – Ullevål hageby 100 år selges hos Åpent bakeri og
Kolibri på Damplassen, og i Kiwi på
John Colletts Plass.

Kr. 498,Jubileumsboken Ullevål Idrettslag 100
år selges hos Baker Hansen på Amfi
Ullevål, Tåsen seniorsenter, Ullevål
Hasgeby Seniorsenter og på klubbhuset, samt hos Bjørn Jensen i Tyrihansveien 23, tlf. 99 21 15 18 / epost
bjorn.jensen10@getmail.no.Kan betales med vippsnr. 79492 / 626098,
eventuelt til kononr. 1503.13.84262

Foto: Pål Rødahl

Foto: Knut Hovind
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God jul
Går du med planer om å bytte bolig?
Nå er tiden for å forberede salg på nyåret.

6

10

Vi har lang erfaring med salg av boliger i ditt område.

x

1920 –2020

Kr. 300,-

7. Longship Group 41. Oslo Ullevål speidergruppe
8. iClub er et fritidstilbud som ble startet i
2012 av Magnus Ormåsen og King Ho
Wong.
9. 12.000
10. Dag Norling

10 0 Å �
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6. Hvilken forening står bak lesekiosken
som er etablert på John Colletts plass?
7. Hva heter speidergruppen på Ullevål?
8. Hva er iClub og når ble det startet?
9. Hvor mange nye takstein legges nå på
taket av Åpent bakeri-bygningen?
10. Hvem er leder av utenomhusutvalget
i borettslaget?

1. 1994 og 2015
2. Georg Eek
3. 2014
4. Sognprisen deles ut til noen som har utmerket seg i lokalmiljøet ved sin humanitære innsats. Seniorsenteret fikk prisen i 2004.
5. 1928
6. Foreningen Colletts kulturhus

UL LE VÅ L ID RE TT

1. Når åpnet Pub Georg på Ullevål Hageby Seniorsenter og når la puben inn
årene?
2. Hvem tok initiativ til puben?
3. Hvilket år kom daværende ordfører
Fabian Stang på besøk til mannfolkfrokosten på seniorsenteret?
4. Hva er Sognprisen og i hvilket år ble
seniorsenteret tildelt prisen?
5. Hvilket år ble Ullevål skoles musikkorps stiftet?

ANNE HILLESTAD 99618365 /AH@SEM-JOHNSEN.NO VIKA@SEM-JOHNSEN.NO

AKTUELT

AKTUELT

MARKERING AV DET HELLIGE
VINN EN SYKKEL

Ullevål skoles musikkorps
arrangerer
loddsalg for å få inn
penger til driften nå
som loppemarkedene
i år ble avlyst på grunn
av koronaen. Loddene
koster 100 kroner, og
kan bestilles via nettsiden usmlotteri.no fram
til 12. desember. Førstepremien er en elsykkel fra Milslukern.

GRØNN
JULEKALENDER

Med utgangspunkt i
boken En grønn tråd
(se Hagebybladet 3-20)
har forfatterne Mia Tuft
og Anna Maria H. Pirolt
laget en julekalender
med syoppskrifter som
du kan følge på insta: @
en_gronn_traad. Boken
har nå kommet i annet
opplag, totalt 5000 eksemplarer.

KATT
KJØRT OVER
Eckers er etter hvert også blitt oppdaget som et fint sted for mamma og pappatreff. Foto: Olav Rokseth

EL-LADING I
GARASJENE

Havebyselskapet skal
før jul ha tilrettelagt for
lading av elbiler i garasjeanleggene i Trollsvingen og krysset Langlia og John Colletts
allé. Til sammen er det
snakk om 21 plasser.
Det legges opp til semi-hurtigladere, og de
som leier må selv kjøpe
ladeboks til 16.200 kroner via Grønn kontakt.

VOLDSLØKKA
SKOLE

Den nye ungdomsskolen for elever fra Berg
og Tåsen skal hete
Voldsløkka skole. Skolen i Uelandsgate 85
skal stå ferdig til bruk
høsten 2023. Etter planen skal den ta i mot
elver fra Bjølsen skole,
som skal omstruktureres til en barneskole,
samt elever fra Berg
skole og Tåsen skole.
Skolen vil ha plass til
810 elever fordelt på 8
parallelle trinn.

BAR OG SCENE I KJELLEREN
Eckers satser på åpne kjellerlokalene i løpet av januar. Da blir det bar,
scene og sofagrupper der.
Av Olav Rokseth

Det er også gjort klart for en pizzaovn med tanke
på bakervarer. − Det vil komme når vi får råd til å
kjøpe ovn, sier Jonas Stinnerbom. Han forteller at
det samme gjelder biljardbord.
Scenen er tenkt å kunne brukes til musikkopptredener, politikermøter, quiz, boklanseringer og

til og med karaoke. −Vi tenker at det skal være en
blanding av faste innslag og åpne dager, sier han.
Planen er også at det skal bli en nedtrekkbar
storskjerm for å vise fotballkamper. Det vil være
plass til 40-50 personer i kjellerlokalet.
Eckers er som andre serveringssteder i Oslo
rammet av koronarestriksjonene. − Det går rundt
nå, men vi håper at det snart blir lov å skjenke alkohol igjen slik at vi kan holde åpent lenger, sier
Stinnerbom.
Kaféen blir stengt fra ettermiddagen lille juleaften og åpnes igjen 1. eller 2. Januar.

REV PÅ FERDE
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Du har kanskje lagt merke til den
lille stavkirken som er oppført på
eiendommen Nils Lauritssøns vei 26.
Av Olav Rokseth

Billedkunstner Dag Hol har laget miniatyrkirken
som en slags markering til ære for solguden Ull.
Han mener det er flere steder i området som tyder
på at Ull, som var den store guden før Odin ble gu-

den på haugen, ble tilbedt her. Da han skulle bygge ut i egen hage ble det avdekket åtte kokegroper
som kan ha hatt en religiøs funksjon.
Hol forteller at han skal forsøke å få kirken innviet av en frisinnet katolsk prest. − Jeg er ikke så
opptatt av religion som sådan, men mer av veien til
det hellige, sier han.
Kirken er laget av gjenbruksmaterialer etter
utbyggingen av boligens hans. Det gjenstår fortsatt
en del før den antakelig er ferdig en gang på vårparten, og da inviterer kunstneren til innvielsesfest.

STORE PLANER FOR NEDRE ULLEVÅL
Fredensborg Bolig ønsker å bygge ﬂere hundre nye leiligheter på
Nedre Ullevål. Eksisterende blokker
kan bli revet.

Frode Rise oppdaget revespor da
han tidlig lørdag morgen den 21.
november gikk tur med hundene
sine.
− Da hundene og jeg kom opp Eventyrveien fra
Sognsveien og kom inn på Eventyrplassen, la jeg
merke til et dyrespor inne langs gjerdet på høyre
side. Et rettlinjet dyrespor som jeg trodde jeg kjente igjen fra barneskoleundervisningen og fra spor i
Valdres, sier han.
Rise er ganske sikker på at det var revespor
han så i snøen. Reven har tre forskjellige gang og
løpearter. Det som sees på bildet er travgang som
brukes i stor fart og der sporene ligger på linje (se
www.kultursti.no/portfolio-items/post-18-revehi/). Rett til høyre for søppelnedkastene på Even-

Stavkirken er ikke stor, men det er nok plass inne i den til å sitte og meditere, forteller Dag Hol. Foto: Olav
Rokseth

Det er sporene på linje innerst ved gjerdet som
viser at det har vært rev på ferde. Rise har også
støtt på en av grevlingene som bor i Hagebyen.
Foto: Frode Rise

tyrplassen hadde reven hoppet over gjerdet.
− Folk husker kanskje at det for noe år siden var
en trist historie i Hagebyen da en rev hadde brutt
seg inn i et kaninbur som sto ute om natten og deretter spist opp kaninen, sier Rise.

A-lab Arkitekter vant parallelloppdraget for Nedre
Ullevål, og har på vegne av Fredensborg Bolig bestilt oppstartsmøte hos Plan og bygningsetaten PBE
(se saksinnsyn).
Eiendommene på Nedre Ullevål er på over 30
mål, sentralt beliggende mellom Ullevål Hageby og
Ullevål sykehus.
I mulighetsstudiet skisseres i overkant av 400
nye boliger fordelt på punkt- og lamellhus, i tillegg
til at deler av eksisterende bebyggelsen oppgraderes. I mulighetsstudien foreslås det at bebyggelse på
øvre nivå rives.

4. november ble en
katt kjørt over i Pastor
Fangens vei og døde,
forteller Trond Aksel
Bråten. Bilen kjørte
videre uten å stoppe.
Bråten forteller at farten i gaten har økt etter
at parkering ble byttet
til fortausiden.

P-PLASSER
FORSVINNER

Prestegårdsveiens sykkelfelt skal legges til
dagens fortau, og nytt
fortau anlegges mot
vest som medfører at
dagens p-plasser forsvinner. Dessuten vil
det komme fartsdempere.

SYKKELFELT I
TÅSENVEIEN

– Nedre Ullevål skal oppgraderes til et flott og
hyggelig nabolag med mange ulike typer boliger. Vi
ser frem til å utvikle nok et sentrumsnært boligprosjekt, hvor grønn og sosial bærekraft står i fokus,
sier Tollef Svenkerud i Fredensborg Bolig til netttstedet Estatenyheter.
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Sykkelfelt skal innføres i Tåsenveien med
oppstart i vinter og stå
ferdig innen utgangen av 2022. Det skal
etableres 2.5 m brede
fortau på begge sider
og l.5 meters sykkelfelt i hver retning, samt
opphøyde
gangfelt
som
fartsdempende
tiltak. Ny gatebelysning
med ledninger i bakken ligger også inne i
planene.

AKTUELT

LEKEAPPARATER BLIR SOM NYE

ORKESTER
ØNSKER ELEVER

Tåsen Strings er et lite
strykeorkester som underviser på Berg skole.
Flere av elevene bor i
Hagebyen. Orkesteret
har elever fra 2. klasse
til 6. klasse, og tar gjerne nybegynnere fra 5
år og oppover. Det undervises i både fiolin,
cello og kontrabass. Se
tasenstrings.com

Planlegger salg i 2021?

HUSLEIEN ØKER
MED 1,7 PROSENT

Husleien i Hagebyen
øker med 1,7 prosent
fra årsskiftet. Det tilsvarer prisveksten, eller
konsumprisindeksen,
det siste året. Er husleien 5000 kroner per
måned, blir økningen
85 kroner fra og med
januar.

TVANGSSALG AV
SVEITSERVILLA

Den gamle sveitservillaen med stall og uthus
og hele seks mål tomt
i Ullevålsveien 116 ved
siden av Vestre Aker kirke ligger ute for tvangssalg etter en disputt
mellom eiere og Oslo
kommune, som har omregulert eiendommen
til park uten å informere
eierne. Problemet oppsto da Aker kommune
gikk inn i Oslo, og har
resultert i et krav fra eierne på kr 33 millioner
kroner.

Lekeapparatene i Langliaparken ble oppgradert
i slutten av november til glede for alle barna som
jevnlig er der. Det ble nye rammeverk og ny sand
rundt apparatene. Taket og gulvet på sklia nærmest inngangen til parken ble skiftet ut. I alt 75
tonn sandmasse ble fjernet. Tor Audun Sørensen i

Langlia 9 har siden i vår pushet på kommunen for
å gjøre i stand lekeapparatene, og han berømmer
Bydel Nordre Aker for rask gjennomføring til tross
for koronaen. Bymiljøetaten delegerte jobben til bydelen. Skandinavisk Utemiljø utførte selve jobben.
Foto: Olav Rokseth

ISTRØBBEL PÅ BERGBANEN
Tekniske problemer med kjølerørene
i Bergbanen har resultert i 5-6 ukers
forsinkelse av bandysesongen, og
kampprogrammene for alle Ullevåls
lag må stokkes om.
Etter at Bergbanen ble gjenåpnet 25. nov, håper vi
at resten av sesongen kan gjennomføres uten flere
problemer. Banesituasjonen i Oslo er kritisk siden
både Voldsløkka, Frogner og Ullernbanen har slitt
med kjøleanleggene. I tillegg er Valle-Hovin og
Idrettshøyskolen (NIH) helt ute av drift. Vi henviser
til nettsiden vår www.uil.no for kampoppsettet samt
resultater til alle bandylagene våre. Damefinalen på
Ullevaal stadion 13.12 innebærer stenging av Bergbanen i weekenden.
TØFF ÅPNING Ullevåls ferske damelag har fått en
tøff åpning av debutsesongen med store tap mot de
beste lagene i dameserien, men har fremgang taktisk så vel som spillemessig og ikke minst viser laget
stor spilleglede. Vi håper og tror resultatene vil bed-
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re seg etter hvert som jentene blir mer samspilte og
rutinerte.
A-laget måtte se seg slått 8-2 borte mot Ready i
sesongåpningen, men fikk revansje mot Mjøndalen
med 5-2 seier på Konnerud før det ble tap 2-6 mot
Ullern på Frogner stadion. Første kamp på Bergbanen mot Drammen endte med tap 3—5 etter godkjent innsats.
Guttelaget leverte en sterk innsats i Kosa-cup,
og endte på en flott 3. plass. Vi håper laget sammen
med de andre yngre lagene vil gjøre det bra når seriekampene kommer i gang.
KORONA BEGRENSER Som følge av koronarestriksjonene er det store begrensninger i bruken
av garderober og kafeen, og det er helt avgjørende
at smittevernreglene følges til punkt og prikke. Alle
brukere av huset må registreres med navn og telefonnummer av hensyn til sporing ved smittetilfelle,
og dette medfører at kafeen i hovedsak må stenges
for publikum. Vi håper å kunne organisere salg
gjennom kjøkkenvinduer ved hjemmekamper.
Bjørn Jensen

Det kan være lurt å starte
prosessen tidlig.
Frode B. Koppergård
tlf: 99 48 88 22
e: f.koppergard@nordvikbolig.no
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TANKELEK
OM UTEKINO
GULL TIL HAGEBYHONNING

Ullevål Hageby Honning har vunnet to
medaljer i årets NM i
Honning. Honningen
vant gull i kategorien
by-honning og bronse
i kategorien ﬂerblomstret honning. Norgesmesterskapet
arrangeres av Honninghub,
som består av ByBi i
samarbeid med Norges
Birøkterlag, Vossamøtet og Fana sparebank.
Bikubene til honningen fra hagebyen står
i skråningen i begynnelsen av John Colletts
allé. For informasjon
eller bestilling se Facebook-siden eller send
epost:
ullevalhagebyhonning@gmail.com

VIL HA LAVERE
NETTPRIS

Blindern vel jobber
fortsatt med Telia for å
få ned nettprisene til
nivået i Ullevål Hageby

OVERGRODD
PLASS

Arvid Storsveens plass
er overgrodd etter
mangelfullt vedlikehold
fra Bydelens side

Sykler er blant tingene mang en beboer i hagebyen trenger å kunne oppbevare om vinteren. Foto: Olav Rokseth

ENKLERE OPPBEVARING
Neste år kan det bli enklere å oppbevare store gjenstandersom sykler,
barnevogner, hageredskaper og
vedsekker.
Av Olav Rokseth

Styret har fått utarbeidet alternativer for oppbevarings- og overdekningsløsninger som kan komme i

tillegg til de eksisterende bodene, opplyser styreleder Sven Arne Buggeland.
Skissene er tegnet av Dag Norling, leder av
utenomhusutvalget. De er i tråd med hagebyens
arkitektoniske uttrykk, og skal sendes til Byantikvaren for kommentarer. Så skal løsningene bli presentert for generalforsamlingen til våren. Hvis de blir
godkjent, vil det bli lagt ut arbeidstegninger som
nevenyttige andelseiere kan bruke.

SENIORSENTERET SKAL PUSSES OPP
Bydel Nordre Aker har nå inngått en
ﬂerårig leieavtale med Oslo Havebyselskap fra nyttår. Personalet blir det
samme.
I en overgangsperiode blir det ingen merkbare
endringer i driftsformen, men bydelen ønsker på
sikt å få i gang flere aktiviteter og forhåpentlig flere
brukere av senteret. Lokalene vil bli pusset opp etter
mange års slitasje – i første omgang med maling og
nytt gulvbelegg
BEGRENSET PROGRAM Programmet for vårsemesteret blir begrenset på samme måte som i høst
som følge av koronaepidemien, så inntil videre må
alle foredrag utgå siden det ikke er tillatt med flere
enn 20 personer i lokalet. Vanlige aktiviteter og kurs
vil fortsette - bridge, mannfolkfrokost, data, litteratur, språk, maling, samtalen og balanse- og styrketrening, sammen med velværetilbud ved Berit Holt
og frisør Jørgen Tveit. Det er ikke planlagt noen
endringer i kafédriften som vil være på hverdager
09.00 -15.00, med middagsservering mandager og
onsdager.

12

JULEGRØT Vi håper at våre trofaste frivillige
fortsatt vil være med å hjelpe til med driften, selv
om Bydel Nordre Aker har overtatt driftsansvaret
etter Nasjonalforeningen for folkehelsen. Som en
konsekvens av denne endringen vil Ullevål Hageby
Helselag bli nedlagt med mindre yngre krefter vil
stille opp og drive videre – eventuelt i rollen som
venneforening for seniorsenteret. Vi anmoder alle
som har mulighet og lyst til å bidra, til å melde seg
som frivillig på seniorsenteret, eller som kandidat til
verv i helselaget.
Bydelen ønsker brukermedvirkning i driften av
seniorsenteret, som gjerne mottar forslag til aktiviteter inkludert underholdning som ønskes av brukere. Det er foreløpig uklart om dagens modell for
brukerråd vil bli videreført, eller om bydelen vil utpeke representanter til et nytt brukerråd eller styre.
Året vil bli avsluttet med servering av julegrøt
tirsdag 22. desember. Oppstart på vårsemesteret
blir mandag 4. januar 2021.
Bjørn Jensen, leder av brukerrådet ved Ullevål Hageby Seniorsenteret

R. Andres Leguizamo viser her fram to buketter kolombianske roser med lang holdbarhet. Foto: Olav
Rokseth

NY BLOMSTERBUTIKK
Det er en veletablert blomsterforretning som nå
har åpnet på hjørnet av Vestgrensa 2.
Bonita Blomster har fra før av to butikker i
Oslo, i Odins gate 17 og Briskebyveien 28. Sistnevnte er en kombinasjon av blomsterbutikk og

kafé. Spesialiteten deres er kolombianske roser med
lang holdbarhet. De tilbyr også alle typer blomsterdekorasjoner, for eksempel til konfirmasjoner, bryllup og begravelser. Se bonitablomster.no

ESPRESSO PÅ
ULLEVÅL STADION

KAN KOMME SITTEGRUPPER

Espresso House på Amfi
Ullevaal åpnet nylig og
fremstår som en stor
konkurrent for Baker
Hansen som alle i nærområdet kjenner gjennom mange års virksomhet på Ullevaal stadion.
Det nye stedet har rundt
100 sitteplasser inne og
rundt 35 sitteplasser ute.
I desember er planen å
lansere en app der gjestene kan gjøre forhåndsbestillinger.

Enkelte beboere har stusset over
at det bare er plassert ﬁre isolerte
benker på John Colletts plass.
Av Olav Rokseth

Bydelen fikk flere millioner kroner fra kommunens
støtteordning for torg og møteplasser. Før plassen
ble rehabilitert, satt det ofte smågrupper av ungdom eller andre der. Benkene som er satt ut, innbyr
ikke til at folk møtes, slik for eksempel bordbenkene
på Damplassen gjør.
Spesialkonsulent Bent Gether-Rønning i Bydel
Nordre Aker sier at det er ikke noe i veien for at
det kan legges til bord og benker på John Colletts
plass etter hvert. Kommunen har hele området
foran frontveggen av Kinobygningen, og kan også
plassere bord og benker på asfalten foran veggen.
Gether-Rønning forteller at hovedfokuset ved
utbyggingen var å få så mye vegetasjon som mulig, og at plassen skulle fungere som et pustehull for
folk som er på vei. − Jeg er usikker på hvor mange

Tom Carlsen publiserte
30. oktober følgende
spenstige innlegg på Facebook-gruppen Ullevål
Hageby: Korona-frustrasjon og minimalt med
sosiale og kulturelle stimuli trigger tankespinn.
Når jeg går over Damplassen på kveldstid
ser jeg for meg Ullevål
Hageby Utekino, hvor
nabolaget er samlet til
filmkveld med (distansert) sosialt samvær,
medbragte stoler og
pledd. To filmvisninger;
én familiefilm først og én
for et mer voksent publikum etterpå. Har jo ikke
realitetstestet
idéen,
men det er spennende å
leke med tanken!

Benkene på John Colletts plass innbyr ikke til at
smågrupper setter seg ned for en prat. Foto: Olav
Rokseth

sitteplasser det er behov for, sier han, og viser til at
trafikk- og støyforholdene er annerledes her enn på
Damplassen.
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Når dekket tas av Åpent bakeri-bygningen i februar, vil det åpenbare seg et
vakkert og solid teglsteinstak og en skinnende kobberkrone rundt hovedpipa. I mellomtiden ser bygningen ut som det amerikanske kunstnerekteparet
Christo og Jeanne-Claude har gjenoppstått og avlagt hagebyen et besøk. De jobbet med installasjonskunst i form av innpakkede objekter, landskapsformasjoner
og bygninger, som eksempelvis Riksdagen i Berlin og broen Pont Neuf i Paris.
Foto: Pål Rødahl
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40 p-plASSer FJerneS
Bymiljøetaten innfører parkeringsforbud i Eventyrveien
på ettervinteren til tross for
massive protester fra beboere.
Om lag 40 beboerparkeringsplasser forsvinner.

Det omstridte forslaget om tilrettelegging
for syklende og gående i Eventyrveien mellom Niels Henrik Abels vei og Sognsveien
vakte stor respons. 22 av 36 innspill var negative, skriver havebyselskapet.no
Bymiljøetaten fastholder at fjerning av
langsgående parkering i en allerede smal
gate gir bedre plass for biler og syklister
til å passere hverandre. Enkelte mener at
rekken av parkerte biler utgjør en viktig
buffer mellom bilvei og fortau, men etatens
vurdering er at mangel på sikt er en større
ulempe. Skulle farten øke, vil etaten vurdere flere fartshumper.
IKKE ENVEISKJØRING Bymiljøetaten
mener at faren for at parkering flyttes inn
i forhagene er liten, ettersom det stort sett
ikke er mulig å kjøre inn i forhagene og slik
parkering vil være i strid med hagebyens
interne regler, skriver Innvendingen om at
det allerede finnes sykkelfelt i Sognsveien,
mener etaten er lite relevant, da Sognsveien går vinkelrett på Eventyrveien og ikke
er et trafikksikkert alternativ for gående og
syklister mellom Damplassen og Blindern.

Av Olav Rokseth

”Jeg mener tiden er inne for å sette oss
sammen - politikere, arkitekter, eksperter på samferdsel, leverandører av transportløsninger og beboere, for å lage en
helhetlig og langsiktig transportløsning
for borettslaget, som sikrer økt trivsel og
knirkefri tilgang på privatbil - med færre
biler,” skriver han.
Han mener gevinsten kan være enkle-

Bodil Nygaard i John Colletts
allé 19 sier hun stusser over
kravet fra kommunen om å
fjerne de opparbeidede parkeringsplassene i John Collets
allé.
Av Olav Rokseth

Sykkel vil bli prioritert foran parkeringsplasser i Eventyrveien.

«Skulle denne ruten benyttes, må
syklistene på strekningen i Niels Henrik Abels vei mellom Moltke Moes vei
og Sognsveien velge å sykle på fortau, til
ulempe for gående, eller i veibanen, der
det er trikkeskinner», skriver etaten ifølge
havebyselskapet.no.
Bymiljøetaten avviser også forslag om
enveisregulering av Eventyrveien, oppdeling av kjørebanen mellom syklister og
biler og fortau på vestre siden, der det ikke
er fortau i dag. Årsaken er at tilgjengelig
veibredde er for liten.

STRAMME INN Den opprinnelige planen
blir bare endret på ett punkt, som følge av
at Byantikvaren hadde klare motforestillinger mot forslaget om trær og grøntarealer
foran Eventyrplassen. Bymiljøetaten vil i
stedet stramme inn krysset mellom Eventyrveien og Per Gynts vei med kantstein og
åpne rabatter, slik at plassen forblir åpen
og oversiktlig.

TrAnSport oG triVSel
Parkering og traﬁkk er et hett
tema i hagebyen. Even Nord
Rydningen inviterte derfor på
Facebook-siden Ullevål Hageby til debatt om transportløsninger for området.

− TrÆrne StÅr like Fint

re tilgang på parkeringsplasser, knirkefri
tilgang på toppmoderne biler (men med
lavere bilutgifter og enklere bilhold), færre
biler som fyller gater og gårdsrom, Damplassen fri for gjennomkjøring og langt
mer tilrettelagt for barn og folk og mer
trygghet. Han viser til at det finnes eksempler på boområder der man ikketrenger
bil, som Skalstadskogen utenfor Drammen (se sweco.no)
I første omgang ser han for seg en
kartlegging av beboernes totale behov
knyttet til privatbil, som for eksempel barneseter, redusert fremkommelighet grunnet handicap, utfartssesonger og behov
for skiboks for å finne ut av hva slags og
hvor mange biler beboerne har behov for.
Innlegget førte til en rekke kommentarer, både positive og negative. Hageby-
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Det gir en stor gevinst hvis man fokuserer
på funksjonen bilen har i stedet for eierforholdet til den, sier Even Nord Rydningen. Han ønsker seg blant annet en trygg
Damplass fri for biler. Foto: Olav Rokseth

bladet vil forsøke å følge opp saken, og tar
gjerne imot innspill.

En begrunnelse for kravet er at parkeringsplassene kan skade de fredete lindetrærne (se Hagebybladet 3-20). − Jeg
flyttet hit i 1952 og da hadde naboen bil.
Vi fikk også stadig besøk av familie som
kom med bil. Trærne står like fint for det,
sier Nygaard.
Hun mener også at det opp gjennom
årene har vært en stilletiende overenskomst med kommunen at beboere som
har klippet gresset får lov til å parkere foran oppgangen.
− Hvordan ser du på at gateparkerings blir gjeninnført som en motytelse
hvis kommunen fjerner de opparbeidede
plassene?
− Det vil gjøre veien mer uoversiktlig
og være mer uttrykt for barna, ikke minst
her foran Ullevål skole, sier hun.
Nygaard presiserer at hun ikke har
noe imot å betale beboerparkering hvis
det er det som skal til for å beholde plassene.
En annen beboer, Gunnar Jahren i
John Colletts allé 69, forteller også at trærne står like fint selv om han har hatt parkeringsplass foran inngangsporten i 60 år.
HEVD Jurist Hans Boger, som bor i John
Colletts allé 37, sier at det kan være hevd
på bruk av flere av parkeringsplassene ved
inngangsportene i John Colletts allé.- Regelen er at man kan hevde rett til å bruke
annen manns eiendom hvis det er opparbeidet en fast tilstelning relatert til bruken
og bruken har vart i minst 20 år. En gruslagt parkeringsplass vil antagelig tilfredsstille kravet til fast tilstelning, sier han. Det
gruslagte området skiller seg tydelig ut fra
gresset, og grusen tyder på at det er en
parkeringsplass på stedet, fordi det neppe
er noen annen bruk som har fått noen til
å legge grus i en full bilbredde.
Han sier at det også kan være hevd
på plasser der det ikke er fast tilstelning,

P-plasser
kan bli
fjernet

Berg Lions C

BLI MEDLEM
Klubbens viktigste aktivitet
markedet på Vestre Aker S
Det jobbes det for hele åre
sorterer og planlegger for s
Vil du vite mer om klubben
http://www.lions.no/oslo-b

GI OSS BØKENE DINE
Vi tar imot bøker (ikke leks
Godals vei 12, Tåsen, mand
Grunnet koronasituasjonen
for tiden hente bøker.
Ring 988 31 809 eller 988
spørsmål.

Parkeringsplassene som er
etablert på grøntområdene
langs John Colletts allé kan
bli fjernet.
Tekst og foto: Olav Rokseth

Det er etablert parkeringsplasser på kommunal grunn langs store deler av sørsiden
av John Colletts allé, fra Sognsveien til
Langlia. Noen har stått der i flere år, mens
andre er av nyere dato. Til sammen dreier
det seg om rundt 40 plasser, og bare det siste 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 tillatelse 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 parkeringsplassene står nå er de en fare for de
fredete allétrærne, sier daglig leder Tor
Langø i Havebyselskapet. Det skal være
en fire meter sikkerhetssone rundt disse
lindetrærne, der det ikke skal graves. Hvis
det graves innenfor og fylles på med dreneringsmasse, 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 røttene 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 Byantikvaren og Bymiljøetaten har uttrykt bekymring for de fredete
lindetrærne.
− Havebyselskapet ønsker at
beboerne skal ha tilgang til
parkeringsplasser, men ikke på bekostning
av grøntarealer, sier Langø.

Konta
Frode Rise
930 83 685

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

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 organisert som borettslag er det ikke mulig for
kommunen å se hvem som bor i de enkelte
husene. Havebyselskapets advokat bestrider at Havebyselskapet er den rette motpart til kommunen i denne saken, og mener kommunen må henvende seg til den
enkelte bileier som er berørt slik kommunen normalt må gjøre når enkeltindivider

KONFLIKT MELLOM BEBOERE Etter
det Hagebybladet erfarer har det også
vært konflikter 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 Planog 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 offentlig område for å kunne parkere bilen. At det skjer på bekostning
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 gateparkeringen i denne delen av John Colletts
alle er medvirkende årsaker.”

”Plassene står på kommunal grunn,
og borettslaget har verken laget eller
godkjent noen av dem”

DEN ENKELTE BILEIER − Plan- og
bygniungsetaten begrunner henvendelsen

eller andre tar seg til rette på kommunal
eiendom.
− Plassene står på kommunal grunn,
og borettslaget har verken laget eller godkjent noen av dem, sier Langø.
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spennende
butikker og
spisesteder!
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Hagebybladet skrev i forrige utgave at kommunen krever de opparbeidede parkeringsplassene i John Colletts allé fjernet.

som de som er på plen, men der må bruken ha vart i minimum 50 år. Det spiller
ingen rolle om det ikke er samme beboer
som har brukt plassen i hele hevdstiden
på 20 eventuelt 50 år. Hvis den forrige
andelseieren har parkert i f. eks. 40 år og
den nåværende i 10 år, vinner den nåværende andelseieren en hevdet rett ved å
legge sammen sin egen og forgjengerens
parkeringstid.
For å vinne hevd, må man ha vært i
aktsom god tro. Å være i god tro, innebærer at man tror at ting går for seg på
en juridisk korrekt måte. I dette tilfellet
må beboerne ha trodd at parkeringen var
rettmessig. At den gode troen er aktsom,
innebærer at man ikke burde ha skjønt at
man tok feil, hvis man tok feil. Her betyr
det at hvis beboerne burde ha skjønt at
de ikke hadde rett til å parkere, vinner de
ingen rett selv om de trodde at de hadde
rett til å parkere. Bogers oppfatning er at
beboerne ikke hadde noen grunn til å tvile
på at de hadde rett til å parkere, og at beboerne har parkert i aktsom god tro.
I noen tilfeller kan det ha vært et opphold av en viss varighet i bruken, og da er
det ikke bare å legge sammen bruksperi-
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odene. Dette må vurderes i hvert enkelt
tilfelle, forteller Boger.
Han legger til at kommunen må ha
visst om parkeringen på kommunal grunn
her allerede på 60-tallet, uten at det ble
reagert på det. - Jeg har grunn til å tro at
høyt plasserte kommunetopper fra Arbeiderpartiet ikke ønsket å gripe inn av
ideologiske grunner, delvis fordi parkeringen her ble sett på et som et symbol på
at beboerne i borettslagene tok igjen villaeierne i levestandard, og delvis fordi et
økende bilhold ble sett på som et symbol
på en vellykket gjenreisningspolitikk etter
krigen, sier han.
UNDERSØKE NÆRMERE Enhetsleder
Astrid Myhra i Plan- og bygningsetaten
(PBE) opplyser følgende til Hagebybladet:
”Vi må undersøke eierforholdene nærmere etter å ha fått opplysningene fra advokaten, slik at vi finner ut av hvem som er
nærmest til å rette opp. Vi har anledning
til å rette kravet til borettslaget, men om
det er klart hvem som har etablert parkeringsplassene kan vi gå direkte til vedkommende.”

Egil Råsta
476 59 87

Tirs: 10 00-19 00. Lørdag etter avtale.

rundt Ullevål skole og andre skoler.Da kan kanskje barna selv sykle
til skolen, og vi kan rekruttere en ny generasjon av syklende beboere, sier han.

Vi selger
UloVliG pArkerinG
gavekort til jul
30 |

land til Hagebybladet.
Han forteller at det er en utfordring
at avtaler ble inngått og tillatelser gitt helt
tilbake til 60-tallet. – Det kan tenkes at det
finnes avtaler som vi ikke vet om, men vi
ser at det er andelseiere som tar seg til rette. Hva vi skal gjøre med det er en annen
sak, sier han.

Dette gjør det vanskeligere for små barn
å kunne leke trygt der. Byantikvaren har
også betenkeligheter med parkeringspraksisen i kvartalene.
BuggelandApotek1
sier at han
håper Stadion
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Ullevål
som ikke behøver
bil
i
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− Det går i retning av fellesskapsØKT PRESS Beboerparkering og fjerning
løsninger.
Vi måkaninnse
det blir færre
Fjærdrakten til japanske
dvergsilkehøner
minne at
om pels.
00
– fre:og09
1900
av p-plasser har bidratt til at flere har
p-plasser i Man.
også i hagebyen
lenger–å gå
begynt å parkere biler inne i kvartalene.
til bilen, sier Buggeland.
00
00

innom for en hyggelig
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Kartleggingen begynte i september. − Vi
ønsket å se om parkeringen er i overenstemmelse med bestemmelsene. Der det
ikke er gitt tillatelse til å parkere, er det
ikke lov, sier styreleder Sven Arne Bugge-

Telefon: 22 58 75 80
Lørdag: 09 – 17

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
apotek1.ullevaalstadion@apotek1.no
at man har sitt eget småbruk på landet eller en veldig stor hage. Lise
er nemlig langt i fra alene om å www.apotek1.no
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Tidligere NRK-korrespondent i Moskva, Morten Jentoft, har skrevet en bok om
Frode Berg og livet på innsiden av norsk etterretning og russiske fengsler: I grenseland (Gyldendal)
5. desember 2017 blir Frode Berg arrestert i Moskva. Halvannet år senere blir
den pensjonerte grenseinspektøren dømt til 14 års fengsel for spionasje.
Frode Berg soner to år i det beryktede Lefortovofengslet. Bak murene blir han
servert kålsuppe og ukedager
tynn grøt, gjennomfører
og får
09-19løgndetektortester
/lørdager 09
-17fra cellekamerater av ulik støpning vite mye om hva som foregår i kulissene i dagens Russland.
Samtidig forsøker han å forstå hva som skjedde da han sa ja til å være kurer for en
bekjent i den norske etterretningstjenesten.
I grenseland har fått flere gode anmeldelser. Emil André Erstad i Vårt Land
skriver: ”Jentoft leverer. …
Den første boka om
Berg etter
at han vart sleppt
Sognsveien
77Frode
-0855
Oslo
fri, har eit imponerande detaljnivå og inneheld nye opplysningar om den store spionsaka. … Morten Jentoft har skrive ei spennande og innsiktsfull bok som hjelper
lesaren med å forstå kva som eigentleg skjedde med den pensjonerte grenseinspektøren frå Kirkenes.”
På grunn av koronaen ble lanseringsarrangementer utsatt. Jentoft sier derfor til
Hagebybladet at de som ønsker seg et signert eksemplar av I grenseland er hjertelig
velkommen 26
hjem
til ham i Askeladdveien
28.
|
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tlf: 41 48 66 05
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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 Morten
én rase.Jentoft
• 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.

Telefon: 22
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KL 19:00
Sykkelrute
kan medføre færre park
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I Jutulveien og John Colletts allé kan det bli
færre parkeringsplasser når sykkelruten gjennom Ullevål Hageby og Nedre Tåsen etableres
i 2018.
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DAMPLASS FRISØR

Av Olav Rokseth

-o0oAv Olav Rokseth

Vestgrensa 4, 085

QUIZ HVER ONSDAG

Sykkelrute kan medføre færre parkeringsplasser

VELKOMMEN

Av Olav Rokseth

VELKOMMEN TIL
Connie.

Hvis sykkelrutene i Oslo reduserer biltrafikken ved skolene er mye vunnet. Foto: Olav Rokseth
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Det er ﬂere ti-talls ulovlige
parkeringsplasser i hagebyen.
Det viser en kartlegging som
Havebyselskapet har foretatt.

VELKOMMEN
TIL MNTF /
TANNLEGE
VATNE
Connie.
Hvis sykkelrutene
i Oslo reduserer biltrafikken
ved skolene er mye
vunnet. Foto: Olav Rokseth
TANNLEGE
DÆHLI
MNTF

Apotek1 Ullevål Stadion
Sognsvn. 77A - 0806 Oslo

Advokat Alf Marcus Wiegaard

Byrute 7 skal binde sammen
Forskningsparken,Ullevå
l,Voldsløkka
ønsker eksisterende
og nye klienter velkommen.
og Storo mellom Ring 2 og Ring 3. Den vil gå fra Forskningsparken
i Gaustadalléen,
via Problemveien
til privatrett,
Niels Henrik
Abelsvekt
vei,påder
Allsidig juridisk
rådgivning innen
med særlig
den deler seg i to traséer frem til Jutulveien.Den ene traséen følger
- arverett
testamenter
Eventyrveien,
mens/ den
andre fortsetter til Jutulveien via John
- familierett
/ skilsmisse
samlivsbrudd
Colletts allé.
Fra Ullevål
skal ruta/følge
ruta Jutulveien og Stavanektepakter / samboeravtaler
gergata til- Bjølsen.
- fast eiendom / sameier
Kommunikasjonsrådgiver
Liv Jorun Andenes i Sykkelprosjektet
arbeidsrett
opplyser -at dette
kan innebære at parkeringsplasser forsvinner i
- eiendomsmegling
både Jutulveien og John Colletts allé. I Eventyrveien er det trolig
bare snakk
merking
sykkelruten.Byrådet
har bestemt
at alle
Taom
kontakt
for enav
hyggelig
og uforpliktende samtale,
eller kom
innom mitt
rutene skal
værepåferdigstilt
innen 2019,og beboerne vil bli informert
kontor
Damplassen.
gjennom brev i posten når arbeidet på de forskjellige rutene starter.

Byrute 7 skal binde samm
og Storo mellom Ring 2 o
i Gaustadalléen, via Pro
den deler seg i to traséer
Eventyrveien, mens den
Colletts allé. Fra Ullevål
gergata til Bjølsen.
Kommunikasjonsrådg
opplyser at dette kan in
både Jutulveien og John
Damplas
bare snakk om
merking a
rutene skal være ferdigst
gjennom brev i posten nå

Blo
Hulltagn

Telefon: 22 58 75 80

Blomdahl.
Hulltagning/piercing
Lørdag: 09 – 18
Man. – fre: 0900 – 1900
00

00

apotek1.ullevaalstadion@apotek1.no
Damplassen
21 0852 Oslo
www.apotek1.no

Tlf 22602
Støtt korpset og kjøp loddBARNA
på VIKTIG

Tlf 22602175/ 97671383

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

Tlf.: 97 47 47 47
BARNA VIKTIG
E-post: wiegaard@wiegaard.no
Spesialkonsulent
Knut Hammervold i Bydel Nordre Aker forteller at
Internett: www.wiegaard.no
bydelen lenge har arbeidet for å få blant annet denne sykkelruten
Post- og besøksadresse: Damplassen 21, 0852 Oslo
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 beboere, sier han.

GOD
JUL

www.usmlotteri.no

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

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

Spesialkonsulent Knut H
Åpningstider:
ma
bydelen
lenge har arbeid
på plass. Tirs:
− Ikke10
minst
vil
00-19
rundt Ullevål skole og an
til skolen, og vi kan rekru
ere, sier han.
VELK

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

VELKOMMEN TIL
Connie.
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STØTTEANNONSE
Har du lyst
til BLINDERN
å spille
FRA
VEL

QUIZ
28 |

DESE

Aktuelle saker Blindern Vel jobber med nå:
et strykeinstrument?
Tåsen
Strings tilbyr undervisning på ﬁolin, bratsj,
• Beboerparkering
• Trafikksituasjonen i Blindernveien
cello og kontrabass. Undervisningen er primært
• Studentboliger i Trimveien og Blindernveien • Livsvitenskapsprosjektet i Gaustadbekkdalen
på mandager og torsdager på Berg skole fra kl.
• Adkomst til Arvid Storsveens plass
• Og ikke minst, Kulturhus og torg/møteplass
17-20.

• Gang og sykkelbro over Ring 3

på John Colletts plass

Vi tar i mot elever fra 5 år og oppover. Undervisningen foregår i grupper på to og to elever.
Spilletimene varer i 30 minutter. Alle elevene er
velkommen inn i orkesteret etter første spilletime.

God Jul og et Godt Nytt År
til alle vellets medlemmer

Vi har instrumenter til utlån!

www.blindernvel.no

Ta kontakt om du ønsker en prøvetime:
tasenstrings@gmail.com / 45419139

Blindern Vel står for utlevering av Hagebybladet på Blindern
www.tasenstrings.com
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Velkom

Bruk hele åpningstiden
Husk å holde
avstand
Vask hendene ofte

SØNDAGSÅPENT!

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

6. – 13. – 20. desember

95
95 83
83 40
40 00
00

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

spennende
butikker og
spisesteder!

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

AMFI Mye å glede seg til. Alltid.

14-20

Ta kontakt med oss for en gratis
Ta kontakt med oss for en gratis
og uforpliktende verdivurdering.
og uforpliktende verdivurdering.

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)

Her harr hagebybeboer Hans Olav Brenner og Vibeke Røgler fra forening !les forsynt seg med hver sin bok fra den nyåpnede litterære
telefonkiosken på John Colletts plass. Det er nå etablert en Facebook-gruppe for kiosken som i skrivende stund har 128 medlemmer:
Lesekiosk 56 John Colletts plass.

SUkSeSS For BokkioSk
I oktober var det høytidelig
åpning av den litterære telefonkiosken på John Colletts
plass. Nå kan det konstateres
at det kulturelle tiltaket er blitt
en stor suksess.
Tekst og foto: Knut Hovind

– Jeg har intervjuet mange om hvor de
har hatt sine første store leseopplevelser.
Det kan være på folkebiblioteket eller i et
møte med en roman av Jens Bjørneboe. I
fremtiden kan det være vi får høre at atfolk oppdaget bøkene i en telefonkiosk,
sa NRK-profil og Ullevål Hageby-beboer
da han hilste lesekiosken på John Colletts
plass hjertelig velkommen den 12. oktober.
Det ble en stor åpningsfest med musikk
fra Ullevål skoles musikkorps og dans med
egenkomponert koreografi av Lilja Arnaldsdottir fra Den Norske Ballettskole. Et
imponerende antall lokale beboere hadde
møtt opp til denne litterære begivenhet.

LITTERÆRE FYRTÅRN
Det er foreningen !les som har tatt initiativet til å omgjøre de gamle ikoniske telefonkioskene til litterære fyrtårn, etter at
summetonen stilnet i 2016. Fortsatt står
rundt 100 av dem igjen i Norge, vernet for
ettertiden. I fjor kom nyheten om at 60 av
dem skulle åpnes som lesekiosker. Samtidig gikk !les ut og etterlyste faddere til lesekioskene. På Ullevål var det foreningen
Colletts Kulturhus som meldte interesse.
Fadderordningen skal sikre at lesekioskene
blir tatt vare på og at noen har ansvaret for
å følge dem opp.
HYGGELIGE TILBAKEMELDINGER
– Det er snart gått to måneder siden åpningen, og vi må konstatere at dette har vært
en suksess, sier Katrina Krafft i Colletts
Kulturhus. – Bøkene rives vekk, og vi har
fått mange hyggelige tilbakemeldinger fra
beboerne. Én sa at kvaliteten på bøkene
var overraskende høy. Her er det slett ikke
snakk om kiosk-litteratur, sier hun.
Prinsippet med lesekioskene er at du
skal ta og gi en bok når du er på besøk. I
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begynnelsen var nok folk litt ivrigere med
å forsyne seg, og det minket i hyllene. Men
nå har vi fulle hyller igjen, sier Katrina og
fortsetter:
–Det var en beboer som på Facebook
annonserte at hun hadde boksalg av barnebøker utenfor boligen sin. Jeg spurte
henne om hun kunne legge noen av bøkene i kiosken, og det ble dermed gjort, sier
Katrina.

post@tennerihagen.no | www.tennerihagen.no
Åpningstider: mandag - fredag 8-16

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

Du kan finne mye forskjellig litteratur i
bokkiosken på John Colletts plass. Foto:
Olav Rokseth

Telefon: 22 56 98 19

damplasstannlegekontor@gmail.com
www.damplasstannlegekontor.no

Taket på Åpent bakeri-bygningen er ganske så komplisert å legge om,
noe som best kan sees fra baksiden.

Tar tak

Det nye taket som legges på Åpent bakeri-bygningen
på Damplassen kan vare hele 60 år.
Tekst: Olav Rokseth Foto: Pål Rødahl

Det har i lengre tid vært lekkasjer flere steder. I vår var lekkasjene så omfattende at
det ikke lenger var rasjonelt å bare flikke
på skadene. I september ble derfor hele
bygningen tildekket for at det kompliserte
arbeidet med å legge om taket kunne utføres under best mulig forhold, noe som ikke
er blitt gjort før. Hagebybladet ble med
daglig leder Tor Langø i Havebysselskapet
opp på taket for å se nærmere på arbeidet
som utføres.
VINKLER OG UTSPRING Det er flere
grunner til at omleggingen av dette taket er
krevende. Det har mange vinkler, utspring
og arker, og det har hele fem piper. I tillegg
kommer takvinduer, gradrenner og skottrenner. Det blir mye omstendelig tilskjæring av takstein og blikkplater som krever
at arbeiderne er proffe. − Vi forlanger god
håndverksmessig utførelse på alle detaljer,
og kontrollerer nøye, forteller Langø.
Mellom 5 og 8 mann fra KB Blikk står
for arbeidet, under ledelse av Aase byggeadministrasjon.

− Det blir et veldig fint tak, sier dagligleder Tor Langø i Havebyselskapet.

24

HVER TAKSTEIN FESTES Taksteinene
som legges er av merket Monier og er av ren
tegl. Disse er bedre enn betongtaksteinene
fra forrige omlegging i 1987 . Langø forteller at teglsteinene er blitt ganske populære

etter at Havebyselskapet begynte å ta dem
i bruk da de satte i gang den siste omleggingsbølgen av takene for seksten år siden.
Hver enkelt takstein, til sammen 12.000
stykker, festes godt. Dermed slipper man at
takstein kan løsne når det blåser kuling, slik
det har skjedd på de gamle takene. Ombygging av loft har også vært en årsak til løse
takstein. Mang en hagebybeboer har opp
gjennom tidene funnet takstein liggende
på bakken. Derfor har snøfangerne på taket over inngangene fått netting slik at de
også fungerer som taksteinfangere. Snart er
dette problemet historie, for innen ti år skal
alle hagebyens 120 tak være lagt om på den
nye og sikre måten, og det gjenstår nå bare
rundt 30 tak.
MER NEDBØR Det er ikke bare taksteinene som er av bedre kvalitet. De nye lektene
og sløyfene er av trykkimpregnert tre og
har større dimensjon enn de som var før.
Luftingen blir også bedre, fordi den nå
skjer under taksteinen.
Et nytt forhold som det også må tas
hensyn til, er mengden av nedbør som vil
øke de kommende årene. Dette har et eget
punkt på planen for arbeidet. Takrenner og
nedløp blir dimensjonert og plassert ut fra
beregninger om hvor mye nedbør som kan
komme.
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Videre blir krona av kobber på toppen skiftet ut. I begynnelsen vil den skinne
nesten som gull. Først etter noen år vil forurensningen i luften gi kobberet den velkjente irrgrønne fargen. Akkurat rundt krona
har det forresten vært ekstra mye lekkasje,
og der graver man seg fortsatt ned i råttent
materiale som må fjernes. Alle arkene på
bygningen blir også tekket på nytt; blikk på
veggene og sink på taket.
FERDIG I FEBRUAR Beboerne i bygningen
kan se fram til at et nytt og tett tak står ferdig i februar. I mellomtiden må de belage
seg på en del støy, noe som nok kan være
en utfordring for hjemmekontorsliterne.
I tillegg er det ikke mulig å fyre mens arbeidet pågår. Ventilasjonen opp gjennom
pipene skjer som normalt. Om morgenen
kan atrbeiderne kjenne en distinkt duft av
bakervarer etter nattens bruk av den elektriske bakerovnen i Åpent bakeri.
Hele prosjektet koster borettslaget fire
millioner kroner, hvorav stillaset og tildekningen utgjør én million. Rehabilitering av
de fem pipene inngår ikke i dette beløpet.
Det gjør heller ikke tildekningen av uteplassen til Åpent bakeri. Dette har bakeriet betalt selv, til glede for oss beboere, ikke minst
i disse koronatider da det føles tryggere å
sitte ute.

UnGDoM trenGer lokAle

Tidlig i høst var det noen tilfeller der beboere opplevde at de ble trakassert av større
ungdomsgrupper på Damplassen. Svaret er
å gi ungdommen et trygt forsamlingslokale,
mener Magnus Ormåsen.
Innlegget den
2. oktober på
Facebook-siden Ullevål
Hageby
avstedkom
en rekke
kommentarer, både fra
beboere som
selv hadde
opplevd ubehagelige hendelser og fra
andre som tok
ungdommen
mer i forsvar.

Tekst og foto: Olav Rokseth

Ormåsen har siden 2006 jobbet med barn og ungdom i hagebyen, blant annet som assistent i aktivitetsskolen i Ullevål skole
og driver av fritidsklubben I-club sammen med kameraten King
Hong. Han mener at Kinobygningen på John Colletts plass, der
han og Hong drev Abelloftet ungdomsklubb i to år, fortsatt er
det best egnede stedet for et forsamlingssted for ungdom. − På
det meste hadde vi over 70 ungdom der på én kveld, noe som
sier sitt om behovet, sier han.
I 2016 la Bydel Nordre Aker ned klubben fordi lokalene ikke
var tilrettelagt for funksjonshemmede. Ormåsen forteller at bydelen lovet at tilbudet til ungdommen skulle styrkes da klubben
ble lagt ned, men at dette ikke har skjedd.
PLASSERING VIKTIG Ormåsen sier at et lokale må være plassert der ungdommen holder til. − Glasshuset på Nordberg og
Trikkehallen på Kjelsås er bortebane for våre ungdommer, og
det fungerer ofte dårlig når ulike ungdomsgrupper møtes, sier
han.
Han mener at lokalene til seniorsenteret på Damplassen
også kunne være egnet, men han ser ikke for seg muligheten av
å ha eldresenter der på dagtid og ungdomsklubb på kvelden. –
Det er viktig at lokalene må snakke til ungdommen. På Abelloftet lot vi dem stå for mye av innredningen selv, sier han.
Han påpeker at ungdom har mye kreativitet og energi, og
hvis det er begrensete muligheter til utfoldelse, vil de unge lettere
kunne få uheldige innfall.
Selv bytter 38 åringen nå hagebyen ut med hjembyen Langesund etter at koronaen satte en stopper for I-club. Dessuten
trives han godt ved kysten og med lett tilgang til naturen, og i
tillegg har han familie og barndomsvenner der. – Det er allikevel
ikke utelukket at jeg kommer tilbake, så tips meg gjerne om du
hører om en interessant jobb her, sier han.

La

GI EN JULEGAVE MED
MENING

– Ungdom har mye kreativitet og energi. Hvis de ikke kan rette det mot noe konstruktivt, men blir sittende på en benk i mørket og kulden og kjede seg, kan de lett få uheldige innfall, mener Magnus Ormåsen. Han oppfordrer alle som opplever ubehagelige sammentreff
med ungdommer å sende en mail til forebyggende enhet for barn- og ungdom i bydelen v/ leder Geir Nordby − geir.nordby@bna.
oslo.kommune.no.
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LA

SUPERSOSIAL For det er ikke med lett hjerte han forlater hagebyen og Oslo. Han har leid rom flere steder i området, i Bukken
Bruses vei 7, Ullevålsalléen og sist i Spongbergveien.
– Supersosial som jeg er blitt har jeg på dagtid bodd like
mye på Åpent bakeri, Lille Latte, Bicks og Lofthus Samvirkelag,
sier han.
Da han kom til Oslo var han av den mer sjenerte og innadvendte typen. Han forteller at han åpnet seg gjennom jobbingen med de unge, og at han antakelig har lært mer av barna
enn de av ham.
Ormåsen har også være personlig trener for ungdom i området, der han benytter seg av treningsapparatene som han var
med å etablere i Halsparken. I boken jubileumsboken Landsbyen
SAMTIDEN
i byen kanOPPLYSE
du se et bildeDEG!
der han står på hendene på skranken.

P

Ko
fo

Vestgrensa 4, 0851 Oslo

Telefon: 22 46 65 03
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Unik politiker
Trettisju år gammel lånte Finn Gustavsen motorsykkelen til broren, og kjørte alene gjennom det kommunistiske Øst-Europa.
Resultatet ble en rekke velskrevne artikler for den sosialistiske
ukeavisen Orientering.
Tekst og foto: Olav Rokseth

Dette forteller Terje Rasmussen som står
bak høstens eneste politiske biografi, Folkesosialisten Biografien om Finn Gustavsen (Manifest). Boken vier mye plass til
60- og 70-årene, da Gustavsen var en
sentral politiker – fra han ble ekskludert
fra Arbeiderpartiet og dannet Sosialistisk
Folkeparti (SF) i 1961, til 1977, hans siste
år på Stortinget.
− Gustavsen innførte en ny stil på
Stortinget. Han var krass og uredd, og
dette var veldig bra for Stortinget, spesielt når det gjelder utenrikspolitikken der
Høyre og Arbeiderpartiet stort sett var
enige. Med Gustavsen ble det mer debatt, forteller Rasmussen.
GOD PÅ SKJERMEN Det hjalp at han i
motsetning til mange andre politikere på
60-tallet behersket det nye mediet fjernsynet. Der fikk han god hjelp fra blant
andre Rolf Kirkvaag.
Rasmussen er ikke i tvil om at de tre
viktigste politikerne på 60-tallet var Einar
Gerhardsen, John Lyng og Finn Gustavsen, selv om Borten ble statsminister i
1965.
Rasmussen har tatt for seg et omfattende arkivmateriale i arbeidet med biografien, blant annet Overvåkingspolitiets
mappe på 200 sider med detaljerte opplysninger fra telefonsamtaler og møter
på kafeer. For Gustavsen ble som mange
andre venstreorienterte politikere skygget
og overvåket.
− Han var demokratisk sosialist, og
var veldig kritisk til systemene i Øst-Europa og Sovjet, men begeistret for Jugoslavia og Cuba dit han reiste ofte. Så var
han en individualist som kunne gå på
tvers av partilinja, forteller Rasmussen.
Han sier at Gustavsen på godt og
vondt var en stri og uredd politikertype
som nesten ikke finnes lenger. − I dag er
politikerne mer avslepne og medietilpasset.

Terje Rasmussen, som bor i Vestgrensa 8, brukte tre år på å skrive Folkesosialisten – Biografien om Finn Gustavsen (Manifest) ved siden av jobben som professor ved Institutt for
medier og kommunikasjon, Universitetet i Oslo. Der jobber han med politisk historie og
utviklingen av de store digitale plattformene.
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DYKTIG JOURNALIST − Hva har overrasket deg mest i arbeidet med biografien?
− Jeg ble overrasket over hvor dyktig
han var som journalist, at han skrev så
godt som han gjorde. Han hadde en egen
rytme og stil som var utrolig fengende, og
han skrev kjapt. Selvbiografien Rett på
sak skrev han på en lang sommerferie.

Biografien om Finn Gustavsen er illustrert.

Finn Gustavsen var en skarp taler som også behersket det nye mediet fjernsynet. Foto:
Arbeiderbevegelsens arkiv

− Hva tror du hadde vært hans kampsaker i
dag?
− Den voksende sosiale ulikheten
som han så allerede på 70-tallet og som
Arbeiderpartiet har administrert i mange

år. Det andre er klimasaken. Han tok
opp klimaspørsmålet på Stortinget allerede i 1976, antakelig var det første gang.
Senere meldte han seg inn i Framtiden i
våre hender, og gikk inn for nullvekst

med unntak for de laveste lønningene,
sier Rasmussen, og legger til at han tror
Gustavsen hadde vært ganske fornøyd
med hvordan SFs etterfølger SV er blitt i
dag.

Støtteannonse

BLINDERN VEL
Blindern Vel besørger utdeling av Hagebybladet på Blindern, og jobber for
• at nærmiljøets interesser skal bli hørt i utbyggingssaker
• trafikksikkerhet, 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.
Blindern Vel ønsker alle en God Jul og et riktig Godt Nytt År.
Følg oss på nett: www.blindernvel.no og på facebook
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TOr OG TOr OG
JULIE OG JULIE
I 1958 var det to 5. klassinger på Ullevål skole som het Tor.
I høst er det barnebarna deres som går i 5. klasse på Ullevål. De heter Julie og Julie.
Tekst og foto: Knut Hovind

– Det er stas med barnebarn, og veldig hyggelig at våre går på trivelige Ullevål skole. Akkurat som vi en gang gjorde – helt tilbake i
steinalderen, sier Tor Aksnes (75) og Tor Winsnes (74).
– Det er artig sammentreff at vi som begge heter Tor skulle få barnebarn med samme fornavn. Og det er en ren tilfeldighet. Dere
får tro oss eller ei, men vi har ikke samarbeidet om dette, forteller
de to leende.

på hodet. De skjønner visst ikke spørsmålet en gang …
LANGT BEDRE SKOLE I DAG De to eldre herrene innrømmer
at man lett kan bli nostalgisk av å minnes, men begge er skjønt
enige om at dagens skole er langt å foretrekke fremfor skolen anno
1958.
– Mobbing ble jo ikke tatt tak i den gang. 7. klassingene var
i kraft av å være de eldste elevene konger i skolegården. De dynket yngre elever i snøen og sendte dem på hodet i vannfontenen
– uten at de ble strammet opp, sier Tor
Aksnes hoderystende.
Tor Winsnes fortsetter: – Og den
gang ble faglig svake elever etter kort tid
sendt i hjelpeklasse. Det var selve skrekken å havne der. Da var du fortapt. I
dag blir elever som sliter, hjulpet og heiet
frem.

MANGE KALLENAVN Mye har endret seg på Ullevål skole siden
1958. Mens de to Tor-ene satt ved pultene sine med blyant, hviskelær, blekkhus og fyllepenn, sitter de to Julie-ene
ved sine pulter med pc-er og høretelefoner og er på internett der de får tilgang
til digitale læremidler i de fleste fag.
Og mens dagens to ti-åringer er på
fornavn med sine lærere, ble lærerne
tiltalt med etternavn i 1958. Men kallenavnene på dem florerte.
–Husker du «Reserve-Jesus»? spør
Tor Aksnes til sin tidligere skolekamerat, som nikker ivrig. – Ja da,
han var organist i fritiden, derav navnet, svarer Tor Winsnes og
fortsetter: – Og du husker vel også vår elskelige husstell-lærerinne
Formo? Hun gikk under navnet «Formkaka».
Engelsklærer Sveen er heller ikke glemt av de eldre herrer.
Herr Sveen fortalte sine elever at når to e-er kom etter hverandre
på det engelske språk så ble det uttalt med i. Da var det klassens
frekkas rakk opp hånden og sa uskyldsrent at det måtte vel bety at
lærerens fornavn måtte uttales ”Svin” på engelsk. Og dermed ble
kallenavnet hengende på ham!
De to eldre herrer spør sine barnebarn om de har kallenavn
på noen av sine lærere. Men de to ti år gamle Julie-ene rister bare

”Mobbing ble jo ikke tatt tak i
den gang. 7. klassingene var i
kraft av å være de eldste elevene
konger i skolegården”

FARGERIKT FELLESSKAP Norge anno
1958 var også et etnisk norsk samfunn.
Folk fra andre kulturer så de to Tor-ene bare på Ullevål kino. I
dag er det elever fra en rekke land og kulturer på Ullevål skole.
De to Julie-ene er intet unntak: Barnebarnet til Tor Aknes
er kvart amerikansk, mens barnebarnet til Tor Winsnes er etnisk
halvt koreansk.
I 1958 var det forøvrig ingen jenter på klassetrinnet til de to
Tor-ene som het Julie.
Og mens Tor var et veldig vanlig navn på gutter på 1950-tallet, er det knapt noen gutter som heter det i dag.
–Jeg vet bare om én som heter Tor som er på min alder, forteller Julie Vikesland. – Men han er en hest!
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To eldre menn har smilende hvert sitt barnebarn på ryggen i skolegården på Ullevål skole. Det er Tor Aksnes i blå skjorte som har barnebarnet Julie Vikesland på skuldrene, mens Tor Winsnes i rød skjorte har sitt barnebarn, Julie Winsnes Kvandal, på sine skuldre.

Berg Lions Club
BLI MEDLEM
Klubbens viktigste aktivitet er det årlige
Bokmarkedet på Vestre Aker Skole i november.
I år må markedet dessverre utsettes. Vi mottar,
sorterer og planlegger for salg av bøker.
Vil du vite mer om klubben og hva vi gjør?
http://www.lions.no/oslo-berg

Ullevål Hageby apotek AS
Niels Henrik Abels vei 2, 0851 Oslo
Åpningstider:
Man-fre: 08:-17:00
Tors: 08:00-17:00
Lør: 09:30-15:00
Søn: Stengt

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.

Telefon:
23 20 20 00

Kontakt:

ulleval-hageby@apotek.no
www.dittapotek.no

Frode Rise
930 83 685
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Egil Råstad
476 59 876

Henning Stene
922 57 900

firbentes førstevalg

*Vi har åpnet ny
dyreklinikk på Ullevål
Niels Henrik Abels vei 2
Tlf. 922 00 275
ulleval@empet.no /
www.empet.no

