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med nese for livet
mØt Bano sinGH, norGes fremste
eKspert på lUKt

VERDIEN AV
FELLESSKAP

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.

PrivatMegleren Ullevål
ullevaal@privatmegleren.no / tlf. 23 00 80 50

En fin kuldeperiode i vinter gjorde at
mange barn fikk glede seg på isen på
Eventyrplassen. Eventyrplassen Vannførelag kunne knapt få en bedre gave
i forbindelse med sitt 25-års jubileum.
Gjengen med godt voksne mannfolk har
opp gjennom årene gjort en formidabel
innsats for lokalmiljøet, og selv om barna deres for lengst er blitt voksne, står de
fortsatt på med brøyting og vanning av
plassen fire ganger i uken når værforholdene tillater det. Noe de faktisk ser på som
en ære og ikke en plikt. Et sosialt fellesskap preget av humor har vært nøkkelen
til suksessen. Kanskje noe å tenke på for
mange av oss.
Lyn er en annen jubilant som fikk
en fin gave under feiringen av å ha
eksistert i 125 år. Den ærverdige klubben gjorde en formidabel innsats under ski-VM, med dobbeltseier til Hans
Christer Holund og Simen Hegstad
Krüger på 15 kilometer langrenn som
høydepunkt, og det på selve jubileumsdagen 3. mars. Klubben betyr utrolig
mye for nabolaget vårt og bydelen, ikke
minst når det gjelder folkehelsen. Vi
tenker her ikke bare på at den fysiske
aktiviteten, men også på det sosiale fellesskapet mellom utøverne og de mange hyggelige foreldrene som følger opp
barna sine. Det har vi selv erfart.
I skrivende stund er det en annen
markering: For ett år siden slo koronapandemien inn over Norge. I den forbindelse har vi intervjuet Norges fremste ekspert på lukt, Preet Bano Sing.
Forskningen som hun og andre har drevet viser at tapet av lukt og smak er den
beste predikatoren vi har for covid-19.
Så er det bare å håpe at det snart
er slutt på den tiden der vi møter naboer og bekjente med det obligatoriske munnbindet i
butikkene. Og ikke
minst at vi igjen
kan hygge oss
sammen med familie og gode venner
på de fine serveringsstedene vi er
så heldige å ha i
området vårt.
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PORTRETTET

lUKtens maGi
Norges fremste ekspert på lukt snuser seg frem til et bedre liv for koronarammede
Tekst: Andrew P. Kroglund. Foto: Pål Rødahl

Ingen ubehagelig svettelukt etter sykkelturen? Jeg løfter prøvende på armen, før jeg
ringer på i Bukken Bruses vei 23 på Blindern. Preet Bano Singh, Norges fremste
luktspesialist står foran meg. Er det bare
innbilning eller værer hun ut i lufta?
Bano deler tiden sin mellom Rikshospitalet, der hun er sykehustannlege på øre-,
nese- halsavdelingen, og en 50 prosent stilling ved tannlegehøyskolen. Hennes spesialkompetanse er høyaktuell, ettersom vi nå
har levd ett år med koronapandemien. Og
det viser seg at tap av lukt- og smakssansen
er en klar prediksjon på korona.
Bano legger hodet på skakke og drar
i gang om hvordan lukter vi er vante med
skaper bilder og assosiasjoner i hodet vårt
fra barndom og ungdom.
– Smak og lukt henger sammen, og
dette fascinerte meg ganske tidlig og jeg
ville lære mer om dette. Pasienter
som har mistet smaks eller luktesansen, eller som får andre fornemmelser i munnen, som brenning og svie,
de blir henvist til meg av øre-, nesehals-spesialister eller av tannlegen.
Men må man ha spesiell luktesans for å
studere lukt, lurer vi på?
– Jeg hadde ikke det, men jeg har selvsagt blitt bevisstgjort gjennom studieprosessen. Som del av utdanningen dro jeg
til Paris. Der har de mye kompetanse, og
før en kan teste andre må man gjennom
en grundig opplæring. Vi er alle en ulik
cocktail av gener, så vi smaker og lukter
forskjellig.
Vi begynner å snakke om boka Parfymen av Patrick Süskind, som beskriver en
person som er vanvittig god på lukter. Bano
forteller at hun måtte avbryte lesingen der
hovedpersonen begynner å lukte seg frem
til kvinner han skal drepe. Men den burde
kanskje være del av pensum, ler hun.
DEN KVALMENDE SYRINLUKTEN Er
hun selv en superlukter, lurer vi på. Kjenner hun for eksempel hvilke brødsorter de
har bakt når hun går innom Åpent bakeri

på Damplass? Jeg aner en liten antydning
til himling av øyne.
– Jeg klarer nok ikke å snuse meg frem
til ulike brødsorter, nei. Men det er jo et
deilig sted med mange gode lukter! Men de
burde lage de små croissantene som man
gjør i Frankrike, og ikke den store, norske
varianten!
Er det noen lukter i nærområdet Bano
liker godt, spør vi.
– Vet du når syrinene blomstrer? Jo, på
forsommeren. Og da jeg studerte på universitet her oppe, syntes jeg alltid at syriner
lukter vondt. Hvorfor det? Jo det var eksamenstid. Jeg var nervøs og forbandt ergo
syriner med stress.
– Kan det være plagsomt å være lukteekspert?
– Ja, det kan det og jeg husker godt at
da jeg og en venninne her fra Ullevål var
sammen med sønnene våre i New York, i

Parforhold kan få problemer
når man mister luktesansen
bydelen Soho, så luktet jeg hele tiden hasj.
Det var plagsomt! Det lukter mye mer i en
by som New York enn i Oslo. Folk setter
søpla si ut på gata, og den blir hentet på bestemte tidspunkt. Det luktet jeg meg frem
til. Konklusjonen på den turen ble at «du
kan jo alltid få jobb som narkohund!»
LUKTEN AV ANGST Men i jobbsammenheng er det annerledes, forteller Bano.
Her kommer den trenede luktesansen godt
med.
– Jeg lukter når en pasient er engstelig.
Det er en fordel, da tar jeg meg enda bedre
tid for å roe situasjonen. Pasientens engstelige kroppslukter kan binde seg til luktceller
hos meg, og jeg blir influert.
– Og hvordan lukter så en engstelig person?
– Nei, det vet jeg ikke om jeg klarer
å beskrive. Men jeg hadde en gang en
hyggelig ung student som pasient. Han
var svært nervøs. Jeg visste at han dusjet
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og var renslig, likevel luktet han litt som
gammel melk. Det var merkelig.
Bano legger til at dyr kommuniserer
med lukt, og vi er egentlig litt der selv,
men kanskje uten at vi helt skjønner det.
Vi sier at kjemien mellom to mennesker
noen ganger ikke fungerer. Det dreier seg
om ubevisst kommunikasjon med luktmolekyler. Det er også empiri på at det kan bli
problemer med parforhold når du mister
luktesansen.
Luktesansen har større betydning enn
vi tror, forteller Bano videre. Den hjelper
oss med å finne mulige næringsstoffer rundt
oss, og den advarer oss mot farlige forbindelser, for eksempel en gasslekkasje eller
tilløp til brann. En fungerende luktesans
er avgjørende for å kunne inngå normale
relasjoner med andre. Dette er enda bedre utviklet i dyreriket; er du redd for hunder merker de det på dine engstelige
kroppslukter og vil begynne å bjeffe
mer.
– Smakssansen er din primære
dørvakt, som sier fra om noe skal inn
i kroppen eller om det må spyttes ut.
Mange pasienter som mister luktesans og
smakssans, spiser mat gått ut på dato.
– Er det noen lukter du setter særlig pris på og
andre som hun ikke kan fordra?
– Jeg er glad i jorda og i planter, så lukten og duften av ulike blomster liker jeg.
Noen lukter jeg ikke liker? Tja. Løk! Jeg er
ikke glad i lukten av løk.
MANGFOLDIGE INDIA Det er nå 30 år
siden Bano kom til Norge som 18-årig utvekslingsstudent.
– Foreldrene mine ville at jeg skulle få
en utdannelse og få se litt av verden. Jeg
søkte mange ulike steder, men hadde en
tante som allerede bodde i Norge. Foreldrene mine bodde i nord-India, i Chandigarh,
funkisbyen opp mot fjellene, tegnet av selveste Le Corbusier.
Bano forteller at det aldri var planen å
forbli i Norge, men så traff hun ham som
ble mannen hennes, også han av indisk her-

Preet Bano Singh er glad i hagen
sin i Bukken Bruses vei 23 og liker
lukten av blomster, med unntak av
syriner. Hvorfor kan du lese om i
artikkelen.
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Foto: Petter Thorsrud

Til sammen har vi
44 års erfaring med salg av
eiendom i Ullevål Hageby
og omegn

Foto: Pål Rødahl
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1. Hvor mange medlemmer har fotballog skiklubben Lyn?
2. Hva er mottoet til Eventyrplassen
Vannførelag?
3. Hvem er Vannførelagets høye beskytter?
4. Hvorfor fikk Vestgrensa navnet sitt?
5. Hvem er Nils Lauritssøns vei oppkalt
etter?
Danmark på 1600-tallet.
6. Hampstead Garden Suburb
7. Sven Arne Buggeland (bildet) og Tor Langø
8. 2022
9. Anne Fogt, Siri Meyer og Anne Ullmann
10. Vålveien 6 gikk for 24 millioner kroner i
fjor

LUKTEN AV MALT Forskningen Bano og
andre har drevet viser at tapet av lukt og
smak som flere opplever er den beste predikatoren vi har for coivid-19.
– Nå, ca ett år etter utbruddet her
hjemme vet vi at av de 80 prosent som
opplevde tap av disse sansene, så sliter ca
20 prosent med vedvarende tap av smak
og lukt. Det oppleves som svært traumatiserende. Får de ikke ordentlig hjelp vil de
etter hvert oppleve alvorlig forvrengninger
i lukt og smak.
Heldigvis kan Bano berolige oss med
at det stort sett vil gå over med tiden. Etter
ti måneder vil ting gå bedre, håper, Bano.
Og hva gjør så Norges fremste luktekspert utenom jobbetiden?
– Jeg er hobbygartnere og liker å plante jorda. Jeg strikker gensere for hele familien. Jeg har også drevet med både indisk
dans og tango. Jeg leser. Akkurat nå leser
jeg boka Frida av en annen Ullevål-beboer,
Nina Grünfeldt. Den er flott.
Selv er Bano og mannen sikher, men
følger ikke alle påbud, ei heller om at mannen skal bruke turban.
– Vi har mange identiteter, den religiøse identitet er bare en av dem.
Før vi lar helgeroen senke seg over
det smaksmektige hjemmet lurer vi på
om Bano har en eller annen såkalt guilty
pleasure som kan deles med leserne våre?
– Tja, jeg vet ikke helt. Vi er jo i legebransjen både mannen min og jeg, og
omgås syke mennesker og vi må være tipptopp shape hver dag på jobb, så vi holder
oss unna alkohol i hverdagen. Men jeg innrømmer at om jeg har en god flaske whisky
stående, så kan fristelsen noen ganger bli
for stor.
Jeg ser det for meg; den rullende bevegelsen av whiskeyglasset før den føres opp
til nesen og maltmolekylene åpner nesekanalen.
Jeg takker for samtalen og går ut på
trappa til den ventende sykkelen min. Jeg
tar et dypt magadrag, og nå kjenner jeg virkelig den gode angen av vår i lufta.

QUIZ

6. Hvilket område i London var ett av inspirasjonskildene for hagebyen?
7. Hva heter henholdsvis styreleder og
daglig leder i Oslo Havebyselskap?
8. Hvilket år fyller Hagebybladet 100 år?
9. Hvem skrev jubileumsboken Ullevål
hageby gjennom 90 år?
10. Hva er salgsrekorden for en bolig i
hagebyen og hvilken var det?

Kristine Grønn

Eiendomsmegler / Partner
kg@sem-johnsen.no
Tlf. 99 61 83 65

Anne Hillestad

Eiendomsmegler / Partner
ah@sem-johnsen.no
Tlf. 48 26 75 20

1. Nær 4000
2. Et isfritt samfunn er et kaldt samfunn
3. Den amerikanske kunstløperen Tonya
Harding
4. Veien dannet i sin tid grensen for hagebyen
mot vest
5. Nils Lauritssøn var en dansk-norsk trelasthandler og borgermester som kom fra

komst, «men en skikkelig Oslo-gutt». Paret
har to barn sammen, som begge har gått
på Ullevål skole og siden Marienlyst skole.
Bano er en skikkelig polyglott, og snakker både hindi, punjabi, engelsk, norsk og
fransk. Barna, på 23 og 18, har også lært
seg punjabi, som er Bano morsmål.
Hun er levende opptatt av utviklingen
i hjemlandet, og det viser seg at vi begge
har lest Rohinton Mistrys episke storverk
Balansekunst, som tar for seg den brutale
fremveksten av det moderne India. Selvsagt
har hun også fått med seg Netflix-suksessene En passende ung mann og Hvite tiger.

WWW.SEM-JOHNSEN.NO
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AKTUELT

AKTUELT

Bymiljøetaten vil i løpet
av våren igangsette flere tiltak som vil gjøre
det tryggere og mer
attraktivt å gå og sykle
i Prestegårdsveien og
Blindernveien.
Det skal etableres ensidig sykkelfelt i Prestegårdsveien. I kvartalet
mellom Hasselhaugveien og Sognsveien utredes mulighet for fortau,
noe Blindern Vel har
jobbet for lenge. Det
vil bli laget løsning for
overvann langs Prestegårdsveien.
I Blindernveien skal
det etableres tosidig
fortau i kvartalet nærmest t-banen, og det
er et ønske om å utvide
eksisterende sykkelfelt i
Blindernveien.
Det er også ønskelig
å flytte bysykkelstativ i
Blindernveien, sa dette
vil gi gående større areal til å ferdes.
Tiltak er vurdert i hele
Prestegårdsveien og i
Blindernveien mellom
Wilhelm Færdens vei
og frem til Apalveien
ved Blindern T-banestasjon.
Prestegårdsveien og
Blindernveien inngår i
det fremtidige sykkelveinettet i Oslo. Gatene
utgjør en viktig lenke
for å knytte sammen
universitetsområdet
Blindern med eksisterende sykkeltilrettelegging i Ullevålsveien,
Sognsveien og John
Collets allé.

STABILT SALG

Det ble solgt 37 leiligheter i 2020, 30 i 2019,
38 i 2018. Gjennomsnittet i fjor var 105.660
kr pr. m2. Vålveien 6
stod for rekordsalget,
den ble solgt for 24
millioner kroner i mars.

SYKKELRUTE
EVENTYRVEIEN

BER OM SIKRERE KRYSS

ØNSKER BRANNSIKRE DØRER
Bør havebyens felles inngangsdører
og trapperom moderniseres? Trond
Ramsøskar i Vestgrensa 3 har fremmet forslag for generalforsamlingen
i april om at Havebyselskapet skal
utrede spørsmålet.
Av Olav Rokseth

Ramsøskar sier at ett problem er det høye energiforbruket i mange trapperom, noe som skyldes
gamle armaturer/lamper, trekkfulle trapperom og
manglende sensorstyring som gjør at lyset brenner
døgnet rundt året rundt.
– Det er en samfunnsoppgave å se på enøk-tiltak for å få ned energiforbruket vårt, sier han til
Hagebybladet.
BRANNFARE Han sier også at de gamle ytterdørene kombinert med gamle inngangsdører til
leilighetene gir betydelig energitap og ikke minst
brannfare. Trekken fra ytterdøren vil skape en skorsteinseffekt som gjør at ild vil kunne spre seg raskt
til boenhetene.
«Det er derfor på tide å gjennomføre en
kartlegging med sikte på å finne nye løsninger
som er tidsmessige og tilfredsstiller dagens krav til
bærekraft, energiøkonomi og estetikk samtidig
som de ikke kommer i konflikt med de strenge
rammene som gjelder for forvaltning av havebyens særpregede bygningsmasse,» skriver han i
forslaget.
KOSTBART Etter det Hagebybladet forstår er Havebyselskapet innstilt på å støtte forslaget. En mo-

Trond Ramsøskar i Vestgrensa 3 er bekymret for at
utette ytterdører i hagebyen kan være brannfarlige. Foto: Olav Rokseth

dernisering av ytterdørene og trappeoppgangene
vil koste flere millioner kroner, og det er generalforsamlingen neste år som vil måtte ta stilling til om
det eventuelt skal gjennomføres.
Noen beboere har på eget initiativ opp gjennom årene gått sammen om å påkoste nye dører.
Nye dører er beregnet til å ha en levetid på rundt 30
år, mens de gamle dørene har stått i 100 år.

KLARE FOR OPPDRAG
August Nordbotten (t.v.) fra Ullevål og Tilman
Strande Ekker fra nedre Tåsen er med i en elevbedrift ved Natur VGS på Lindeberg. De kan utføre
diverse oppdrag som trefelling, trimming av frukttrær, vedkløyving, dekkskifte og mye annet.
– Det er vanskelig å nevne alle oppdragene vi
kan ta på oss, så vi er avhengige av at folk henvender seg til oss og spør, forteller de til Hagebybladet.
De får låne motorsager og masse annet utstyr
av skolen, men forteller at mange av oppdragsgiverne eier utstyr selv.
– Det å drive en elevbedrift er veldig gøy og en
fin måte å lære på, sier de.
Interesserte kan ta kontakt på epost nedre.lindeberg.ub@gmail.com eller instagram nedre_lindeberg_ub
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Foto: Privat

LETTERE Å SYKLE
PÅ BLINDERN

Et nytt fotgjengerfelt og en tunge i forlengelsen av fortauet ved pizzeriaen vil gjøre krysset mer tryggere.

Havebyselskapet har nå bedt Bymiljøetaten om å gjøre krysset i Eventyrveien-Askeladdveien sikrere.
Av Olav Rokseth

Helt konkret ber Havebyselskapet om at krysset
strammes opp og gjøres mer oversiktlig ved at det
etableres et nytt fotgjengerfelt i Eventyrveien og en
halvøy ved pizzeriaen (se illustrasjon).
Havebyselskapet påpeker at krysset i Eventyrveien og Askeladdveien er gjenstand for flere
trafikkfarlige situasjoner, der bil, fotgjengere og
syklister er involverte parter. Hensikten med tiltakene er primært å sikre trygg skolevei. «Opparbeidet kryss - slik det fremstår i dag - er preget av lite
struktur og forutsigbarhet for de som ferdes her og
som gjør det utfordrende «å lese» for trafikantene.
Det er også lite samsvar mellom vedtatt regulering

70 KM/T FARTSGRENSE

På Ring 3 er det som en prøveordning innført 70
km/t miljøfartsgrense fra Ullevål stadion til Granfosstunnelen, som kan reduseres til vanlig 60
km/t ved ugunstige værforhold med mye svevestøv, tåke eller lignende.

Flere
trafikkfeller
Hagebyen har flere livsfarlige
trafikkfeller. Barn er spesielt
utsatt, og endringer i området det siste året har gjort
situasjonen verre. − Hvis ikke
kommunen lytter til oss, må
vi begynne å tenke på sivil
ulydighet, sier leder av trafikkgruppen i borettslaget til
Hagebybladet.
Tekst og foto: Olav Rokseth

Hagebyen er i utgangspunktet et barnevennlig og grønt område der barna skal
kunne bevege seg fritt mellom hagene. For
å ta vare på dette opprinnelige særpreget,
vil Havebyselskapet gjenåpne de mange
smettene i området. Utfordringen er at
noen av smettene går rett ut i kjørebanen
i de kommunale veiene.
− Selv om du holder fartsgrensen på
30 km/t, vil du ikke rekke å stoppe hvis et
barn springer ut av et smett eller mellom
parkerte biler og ut i kjørebanen, sier Frode Onarheim, som leder trafikkutvalget i
hagebyen.
Det er også mange som kjører langt
over fartsgrensen. Dette gjelder alt fra taxier og budbiler til foreldre som i en stresset hverdag skal kjøre barna til skolen.
− Politiet har naturlig nok ikke kapasitet til å holde kontroller her, og respekten

Her i krysset Sognsveien-Eventyrveien
burde det være opphøyde gangfelt, ifølge
Frode Onarheim som leder trafikkgruppa
i hagebyen.

for fartsgrensen her, som alle andre steder,
står dessverre mer i forhold til sjansen for
å bli tatt enn redselen for at du kjører på
et barn, sier han.
ØKT FART Etter at kommunen satte opp
parkeringsforbud på deler av John Collets
allé og spesielt Jutulveien har farten på både
biler og sykler økt fordi oversikten er blitt
bedre.
Den store økningen av stillegående elbiler og el-sykler har også økt risikoen for påkjørsler av både barn og voksne. Onarheim
forteller at gjennomfartstrafikken på disse
veiene også har økt kraftig de senere årene,
særlig om morgenen og ettermiddagen.
I Jutulveien tar nå kommunen faktisk
affære. Bymiljøetaten har målt hastigheter
opptil 65 km/t i 30-sonen i denne veien
etter at gateparkeringen ble fjernet. Nå vil
de bygge enda en fartsdump, ved Jutulveien 33. – Den vil bli etablert samtidig
med oppgradering av asfalt i Jutulveien.
Veibane og fortau skal reasfalteres, kantsteinen mot fortauet skal heves og det skal
legges rød asfalt i sykkelfeltet. Vi gjør også
en liten kryssoppstramming i krysset John
Colletts allé/Jutulveien, sier pressekontakt
Monica Thorud Olsen i Bymiljøetaten til
Nordre Aker budstikke.
Onarheim mener at fartsdumper ikke
er nok her. – Jutulveien kunne med fordel
vært stengt for gjennomkjøring, sier han.
MOT RØDT LYS Sognsveien er et kapittel
for seg. Veien, som skulle bli en miljøgate,

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

Kvartalsveien som munner ut i Tyrihansveien er en skikkelig trafikkfelle.

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

Etter det Hagebybladet forstår vil styret i Havebyselskapet arbeide for at kommunen lager fotgjengerovergang mellom Åpent bakeri
og pizzeriaen på Damplassen. Det vil gjøre skoleveien tryggere for de mange barna som nå ferdes her. (Hovedbilde- beskjæres noe)

middagen da mange barn krysser veien for
å komme seg til skolen, er dette en betydelig risiko. Mange av oss som har mindreårige barn tør ikke la barna gå alene enten
de skal til skolen eller til venner når de er
nødt til å krysse Sognsveien.
Han legger til at utrykningskjøretøyer
kan kjøre med store hastigheter gjennom
de til dels uoversiktlige krysningspunkter i
Sognsveien. − Barna ser ikke stille varsling med blålys, sier Onarheim.
ENKEL RESEPT Resepten for å gjøre
situasjonen for barna tryggere er enkel
og gjennomprøvd: Fartsdumper. − I det
indre veinettet, eksempelvis Jutulveien
og John Collets allé, samt mange av de
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andre veiene, bør det bygges fartsdumper med relativt korte mellomrom. Spesielt bør det legges fartsdumper foran alle
smett og uoversiktlige veikryss , sier han.
Hva gjelder Sognsveien så kjøper han
ikke argumentet om at fartsdumper ikke
benyttes fordi de er til en for stor ulempe
for busser og utrykningskjøretøyer. − Flere kommuner har en helt annen til nærming, og jeg håper at vi fremover kan få
bedre gehør hos kommunen hva gjelder
sikkerheten for våre små trafikanter.
SAMARBEID Onarheim påpeker at det
er viktig at styret i Havebyselskapet og
FAU ved Ullevål skole og Berg skole samarbeider om å legge fram et forslag til

ulike tiltak for å bedre trafikksikkerheten
for barna som ferdes i hagebyen og på vei
til eller fra Ullevål skole, Berg skole og
Marienlyst skole. − Det er viktig at flere
engasjerer seg aktivt i både FAU, velforeninger og Havebyselskapet. Det er
krevende å få gjennomslag i kommunen.
Har vi en god plan vi ikke får gehør for,
bør vi som andre begynne å vurdere egne
tiltak og eventuelle aksjoner. Skolene
burde f.eks. kjøre en «trygg skolevei»
kampanje både vår og høst med engasjerte foreldre i gule vester som både
gjennom løpesedler og annet kan minne
kjørende trafikanter om at fart dreper,
sier Onarheim.
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Hagebybladet skrev i mars 2019 om det trafikkfarlige krysset.

og opparbeidet eksisterende situasjon,» heter det i
søknaden.
Havebyselskapet ønsker at tiltakene blir vurdert i forbindelse med planene om en sykkeltrase
i Eventyrveien.

BYGGELEDER SLUTTER

Byggeleder Morten Aune slutter som innleid
byggeleder for Havebyselskapet. Han tar
permisjon fra Aase Byggeadministrasjon for
å jobbe for Leger Uten Grenser.

9

Kommunen starter arbeidet med å etablere
sykkelrute langs Eventyrveien før sommeren,
men dato er i skrivende
stund ikke satt. Strekningen er om lag 460 meter lang, og har i dag 63
beboerparkeringsplasser. Tiltaket fører til at
det blir forbudt å parkere langs veien, noe som
har ført til sterke protester fra flere beboere.
Ifølge en gallup Nordre
Aker Budstikke har gjort
på nettet, synes nesten
70 prosent av de som
svarte at det ikke er en
god idé å fjerne parkeringsplassene i veien.
Også Ullevål Hageby
vel og Oslo Havebyselskap har protestert mot
planene. Havebyselskapet frykter at fjerning av
parkeringsplassene kan
gi økt press på de indre
kvartalene i hagebyen.
Bydelspolitikerne
er
delte om tiltaket. Da
saken ble behandlet i
bydelens saksforberedende Miljø-, plan- og
samferdselskomité
(MPS) tidlig i desember,
støttet flertallet tilrettelegging for sykkel, men
ba også Bymiljøetaten
om å se på tiltak i Ullevål
hageby, på vestsiden av
Sognsveien, som sikrer
parkeringsdekningen
i området. Se Nordre
Aker Budstikke for utfyllende informasjon og
leserbrevet på denne
siden.

ENDELIG SYKKELFELT I TÅSENVEIEN

Sykkelfeltet i Tåsenveien skal etter planen
ferdigstilles i desember 2022 etter flere års
forsinkelser. Det skal
komme fortau + 1,5 m
sykkelfelt på begge sider av veien som vil få
en veibredde på 6,5m

AKTUELT

GARASJENE FÅR
IKKE EL-LADING NÅ

Etter det Hagebybladet
erfarer anser Havebyselskapet at det inntil
videre ikke er behov for
elbil-lading i garasjene
til borettslaget.
De nye reglene for
elbil-lading i borettslag gir deg rett på å få
etablert ladepunkt på
parkeringsplassen
i
boligselskapet der du
bor. Du må dekke kostnadene til ladepunktet
og forbruk av strøm
selv. Kostnader til infrastruktur som alle i
boligselskapet kan nyte
godt av, for eksempel
økt strømkapasitet inn
i boligselskapet, må
alle dekke etter fordelingsnøkkelen for felleskostnadene. Styret
kan bare nekte deg å
etablere lading dersom
det foreligger en saklig
grunn. I vurderingen av
hva som utgjør en saklig
grunn, kan det allikevel
legges vekt på at kostnadene for den enkelte
vil overstige ½ G (Folketrygdens grunnbeløp).
Det vil i første omgang
koste 550.000 kroner
bare å tilrettelegge for
elbillading i Havebyselskapets to garasjeanlegg på Damplassen (9
plasser) og Langlia (12
plasser). Kostnader til
ladepunktene er ikke
inkludert i dette prisoverslaget.

GENERALFORSAMLING 22. APRIL

Generalforsamling er
planlagt 22. april på
Meet konferansesenter, Ullevål stadion,
inngang D fra gågaten,
kl. 18.30. Registrering
starter 17.45. Hvis situasjonen med hensyn
til Covid 19 tilsier at
det ikke er forsvarlig å
gjennomføre generalforsamlingen da, vil den
bli utsatt til 17. juni.

NÅ

1.700.000

ANBEFALER SKOLEN PÅ DET VARMESTE

KIWI PLUSSkunder!

Avtroppende rektor Maria Hägnefelt anbefaler Ullevål skole på det varmeste til søkerne til rektorstillingen.
Hun har hatt stillingen siden 1. september 2017. Foto: Olav Rokseth

Rektor Maria Hägnefelt ved Ullevål
skole går glad til skolen hver dag og
lykkelig hjem. I slutten av april går
hun ut av skolen for siste gang.
Av Olav Rokseth

– Dette er en fantastisk fin skole, med positivt personale, herlige elever og engasjerte foreldre, sier
hun. Hun setter også stor pris på Ullevål hageby
med den fantastiske arkitekturen, og forteller at hun
i Stockholm må reise ut på landet for å finne noe
tilsvarende.
Hun og ektemannen går nå av som pensjonister
samtidig, og flytter tilbake til Stockholm etter fine

år i Oslo. – Vi har barnebarn både i Sverige og
England, og et hus i Frankrike, så det blir nok å
gjøre, sier hun.
UTE BEST Den avtroppende rektoren nevner én
ting som hun er skikkelig imponert over.
– Alle her er så veldig glade i å være ute! Uavhengig av vær temperatur. Lærere og elever har undervisningen ute - særlig gym - og det vises en så
stor glede og iver etter å være ute. Imponerende,
sier Hägnefelt til Nordre Aker Budstikke.
Flere rektorer har søkt stillingen. Det har også
både tidligere assisterende rektor Kai Erik Jensen
og nåværende assisterende rektor Karl Otto Aaker
ved Ullevål skole gjort. Etterfølgeren starter fra
høstsemesteret.

Bli KIWI PLUSS- og Trumf-kunde og få
15% bonus på all fersk frukt og grønt
og all ferskpakket fisk.
Se kiwi.no

ANBEFALTE ARKITEKTER
Oslo Havebyselskap har valgt ut tre mindre arkitektkontorer som kan anbefales hvis beboere spør
etter det i forbindelse med utbyggingssøknader. Selskapet søkte etter arkitekter i Arkitektnytt før jul, og
fikk hele 23 søknader. Målsettingen med å ha en
liste av anbefalte arkitekter er å øke graden av forutsigbare og presise utbyggingssøknader.
– Bygging er så kostbart og viktig at det er vel
verd å bruke tid og penger på en god rådgiver. Dèt
sparer du inn på saksbehandlingen og gjennomføringen, sier arkitekt Magnus Tenge i styret.
Han forteller at det var mange godt kvalifiserte
søkere, og det kan hende at listen justeres hvis styret
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ikke får ønsket effekt av de
tre som nå anbefales.
Arkitektkontorene som
borettslaget anbefaler er:
Blakstad Haffner, NAV AS
Arkitekter og Reaktor. Alle
hører til i Oslo og har bred Magnus Tenge
erfaring med å jobbe med
verneverdig bebyggelse, noe som var blant kravene
borettslaget stilte.
Beboere er ikke forpliktet til å bruke de anbefalte arkitektkontorene i forbindelse med utbyggingssøknader.

Ullevål
Trikkesløyfa
Sognsveien

Man - fre 7-23 lør 9-21
Man - lør 7-23
Man - lør

7-23

11

til skolen, og vi kan rekruttere en ny generasjon av syklende beboere, sier han.

AKTUELT
x

30 |

Sykkelrute kan medføre færre parkeringsplasser

| NR. 4 | DESEMBER 2016

ULLEVÅL IDRETTSLAG
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VELKOMMEN
innom for en hyggelig
handel eller
behandling

Apotek1 Ullevål Stadion
Sognsvn. 77A - 0806 Oslo

SALG JUBILEUMSBOK ULLEVÅL IL

sveien 23, tlf 99211518.

BANDYEN LIDER

Årets bandysesong er
dessverre blitt svært skadelidende på grunn av
alle restriksjonene som
ble innført gjennom vinteren med forbud mot
seriekamper for seniorlag siden midten januar og senere også for
yngre lag. Det er beklagelig at myndighetene
ikke ville skille mellom
bandy som utendørsidrett – uten smitte – og
ishockey som spilles i
innendørshaller og har
hatt en serie med smitteutbrudd.
Bandyforbundet ble nødt til å avlyse resterende sesong i
starten av mars, og sette
strek etter halvspilt Eliteserie -som var midt i desember måned! Ready
ble dermed seriemester, mens Ullevål Bandy
endte på 8. plass – ingen
lag rykker ned
Bergbanen stenger ned
kjøleanlegget 15. mars
så været vil avgjøre hvor
lenge isen holder.
Turnavdelingen
måtte avlyse hele vårsemesteret, og håper nå at
høstsemesteret kan bli
gjennomført på normalt
vis til glede for alle som
savner disse aktivitetene på Ullevål skole.

Telefon: 22 58 75 80
Fjærdrakten til japanske dvergsilkehøner kan minne om pels.

Man. – fre: 0900 – 1900
Lørdag: 0900 – 1700

HØNSETREND
Det er i det hele tatt mange gode argumenter for å hive seg på denne
Søsterblokkene i Nedre Ullevål 1-5 er foreslått revet.
Det liker ikke
Byantikvaren.
Foto:
Andreasikke
Kjelstrup,
grønne,urbane
trenden,og
det er
altsåKarl
overhodet
en forutsetning
apotek1.ullevaalstadion@apotek1.no
Nordre Aker Budstikke.
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
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
å skaffe seg det.verdi,
– Trolig
redd for at det
blir for tidogeratman
Byantikvaren
i utByantikvaren vurderer å fremme det skrittkulturhistorisk
krevende
og
at
det
ikke
er
forenelig
med
hytte
ved
sjøen
eller
på fjellet.
gangspunktet
er
kritisk
til
forslaget
om
riving
av
alternativ plan hvis tiltakshaver for
Til detblokkene.
kan hun si at hønene helt fint kan passe seg selv i opptil to
de 400 planlagte nye boligene på uker, i alle fall om man kan få en nabo til å se til dem et par ganger
Nedre Ullevål ikke gjør endringer. mens man
er borte.
RIKSANTIKVAREN
KAN KOMME PÅ BANEN
Selv har
hun i allesøsterblokkene
fall ingen planerikke
om å prioriteres
stenge hønsegården
med
«Dersom
for
det
første,
til
det
gir
nok
de
hvite
klukkende
dverghønene
for
mye
I saksinnsyn står det blant annet at Byantikvaren ser
vern: Byantikvaren er i utgangspunktet skeptisk
glede i hagen
hennes.om en vesentlig høyere utnyttelse i
det som svært konfliktfylt at Sognsveien 9 C foreslås
til forslaget
planområdet, og hvilken virkning høyder og vorevet i planforslaget. Dersom tiltakshaver velger å
PELSKRElumer vil få for kulturminnene innenfor planomgå videre med dette grepet vil Byantikvaren vurdeJapanske
dvergsilkehøner
stammer
Øst-Asia,men
30rådet
|
| NR. 4 fra
| Dersom
DESEMBER
2016kom til Europa
re å fremme alternativ plan som sikrer bygningen
og i influensområdet.
nybyggenes
for ca 200høyder
år siden.
Holland ble
de omtalt
bastarde
krysninger
og kulturmiljøet den er en del av med hensynssone
ogI volumer
svekker
den som
fredete
bebygav
kaniner
og
høner.
H570, melder Nordre Aker Budstikke.
gelsen, vil Byantikvaren oversende forslaget til
særpreg er den staselige
silkeaktige
I tillegg skriver Byantikvaren at Søsterblok-RasensRiksantikvaren
for vurdering
av befjæringen
innsigelse,» som nærmest kanskriver
minne mer
om pels enn fjær.Grunnet deres størrelse krever
kene i Nedre Ullevål 1-5 har arkitektonisk og
Byantikvaren.
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.

SKEPTISK TIL BOLIGPLANER

Damplassen 23
tlf 22 69 44 96

ULLEVÅL RENS
VASK
OGKRAV OM VEIBREDDE
ULOGISK
SKREDDERSERVICE
Tips
SKOMAKER
+ NØKLEFILING

Undertegnede sendte inn forslag i oktober til Bydel
- spesielt på glatte og isete underlag – når biler kjører
opp på fortauet for å gi plass til møtende trafikk. Det
Nordre Aker om enveiskjøring i Eventyrveien og Tykan være vanskelig nok for voksne å holde seg på bena
rihansveien for å bedre trafikksikkerheten for barn i
under slike forhold, og det er utvilsomt utrygt å oppleførste rekke, ikke minst barnehagebarna som går til og
å skaffe
høner
finner
mange gode
ve bilkjøring
på deg
fortauet
fori hagen
alle bløte
trafidu
kanter.
fra Eventyrplassen vinterstid. Dessverre ble dette Hvis
ikke du vurderer
tips i bokenDet
Hønsehold
Hagen av
Se også linken
fulgt opp i Bydelen på grunn av klagene over p-plaskonkrete iforslaget
erSteen
derforLarsen.
at det innføres
ensene som forsvinner til fordel for nytt sykkelfelt http://forum.hagegal.no/viewtopic.php?f=29&t=48736
i
veiskjøring i Eventyrveien fra Universitetet til
Sognsveien, og motsvarende fra Sognsveien til
Eventyrveien.
NilsTIPS.
Henrik Abels vei i Tyrihansveien. For orI en fornyet henvendelse på nyåret ble det på-HER ER ER NOEN
du presiseres
trenger for
ta vel imot hønene:
denshva
skyld
atåenveiskjøring
vil bedrehus,
pekt at argumentet om at veibredden var for smal• Planlegg godt
rugekasse,vagle,forog
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beholdere
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i Eventyrveien. Blindern vel og HaHold deg
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til kun
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gebyselskapet
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seg bak
dette forslaget, så det
veibredde på 3,5 m, mens en enveiskjørt vei må ha•4,5
•
Vær
nøye
med
renhold
–
hønsebæsj
lukter! i MPS-komiforventes at dette blir realitetsbehandlet
m bredde. Forstå det den som kan – dette er helt ulo• Vent med
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hønene
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å bli
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Lokalpolitikerne som hevder at toveistrafikken i
alvor av våre bydelspolitikere.
• Sørg for at hønene er trygt innhegnet slik at de ikke stikker av
Eventyrveien fungerer bra uten problemer viser mantil naboen. Før å holde uvedkomne gjester som rotter og mus
Bjørn Jensen
glende innsikt i og forståelse for risikoen for ulykker
unna,bør man være påpasselig med å ikke ha mat tilgjengelig
i luftegården og å gjerde inn hønsegården med netting.

ukedager 09-19 /lørdager 09 -17
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Sognsveien 77 -0855 Oslo
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DAMPLASS FRISØR

Skjer det noe hyggelig?
Vi Apotek1
har langUllevål
erfaringStadion
med matlaging og
catering i nabolaget ditt.
Sognsvn. 77A - 0806 Oslo

-o0oAv Olav Rokseth

Vestgren

QUIZ HVER ONSDAG
KL 19:00

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

1920–2020

Jubileumsboken Ullevål IL 100 år kan fortsatt
kjøpes hos Baker Hansen på Ulllevål stadion,
på seniorsenteret på
Damplassen eller hos
Bjørn Jensen i Tyrihan-

VELKOMMEN TIL
Connie.

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

Vi selger
gavekort til jul

Connie.
TANNLEGE
DÆHLI MNTF

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

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
være
ferdigstilt
innen
2019,og
beboerne
vil
bli
informert
kontor på Damplassen.
gjennom brev i posten når arbeidet på de forskjellige rutene starter.

Av Olav Rokset

Byrute 7 skal
og Storo mell
i Gaustadallé
den deler seg
Eventyrveien
Colletts allé. F
gergata til Bjø
Kommunik
opplyser at d
både Jutulvei
D
bare snakk om
rutene skal væ
gjennom brev

Telefon: 22 58 75 80

Blomdahl.
Hulltagning/piercing
Lørdag: 09 – 18

Hul

Man. – fre: 0900 – 1900
00

00

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

Tlf 2

Sjekk ut våre menyer på abracadabramat.no
Klær, skoeller
og utstyr
til prematur,
baby,
dame
ring Eivind
på 950
34barn
345og
eller
Tutta
på
922
86
501
GOD

Tlf 22602175/ 97671383

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.

JUL

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

BARNA VIKTI
Spesialkonsul
Åpnings
bydelen
lenge
på plass. Tirs:
− Ikk
rundt Ullevål
til skolen, og
ere, sier han.

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
FRA BLINDERN VEL
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Aktuelle saker Blindern Vel jobber med nå:
•
•
•
•

Trenger du tannlege?

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

Nye pasienter ønskes velkommen!

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

God Jul og et Godt Nytt År
til alle vellets medlemmer

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)

www.blindernvel.no
post@tennerihagen.no
| www.tennerihagen.no
Åpningstider:
mandag
- fredag 8-16 på Blindern
Blindern Vel står
for utlevering
av Hagebybladet
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AKTUELT

Trenger du hjelp til å
skifte dekk, kan Sahand
Abdollahi som bor i studentblokken på Nedre
Ullevål være rette mann
å kontakte. Han har skiftet dekk i området siden
2017, og tilbakemeldinger som er lagt ut
på Facebook-gruppen
Ullevål Hageby har vært
positive. Sahand tar med
seg egen jekk, elektrisk
muttertrekker og en momentnøkkel som gjør at
han kan stramme mutterne helt nøyaktig. I tillegg
har han en liten luftkompressor i tilfelle det er altfor lite luft i dekkene. Han
hjelper også til med bæring av dekkene hvis det
er nødvendig. Sahand
forteller til Hagebybladet
at han snart er fagutlært
som bilmekaniker, men
at han har tenkt å fortsette med dekkskifte inntil
videre. Tlf. 911 35 706

INTET NYTT OM
PARKERING I JCA

Det er intet nytt om saken som omhandler
parkering i John Colletts allé fra Sognsveien til Langlia. Plan- og
bygningsetaten (PBE) har
tidligere fremmet krav
om Havebyselskapet må
fjerne de opparbeidete
parkeringsplassene på
kommunal grunn, altså
på plenen der de fredete
lindetrærne står mellom
veien og hagene. Havebyselskapet har svart
at de ikke er motpart i
saken, og at kommunen
må forholde seg til den
enkelte bileier. I tillegg
uttrykte jurist Hans Boger
i et intervju i siste utgave
av Hagebybladet at det
kan være hevd på enkelte av plassene. PBE opplyser at de vil ta stilling i
saken i løpet av mars.

VINTERMAGI

AMFI Mye å glede seg til. Alltid.

DEKKSKIFTE
PÅ DØRA

Når det er ordentlig
kaldt som i vinter,
kan du få en fin
effekt av å sprute
kokende vann opp
i lufta, slik som her i
Damplassen barnehage. Barna holdes
på betryggende
avstand. Foto: Kristin
Rønning

SENIORSENTERET HOLDER PÅ
Som kjent overtok bydel Nordre Aker driften
av senteret fra nyttår, og samtidig ble Karina,
Lisbeth og Noura kommunalt ansatte. Bydelen
ønsket å markere overtagelsen med en enkel
tilstelning for brukerne den 4. mars, men måtte utsette arrangementet til over påske på grunn
av koronarestriksjonene. Datoen blir 8. april og nye
invitasjoner vil bli sendt ut med forbehold om at
smittesituasjonen har bedret seg.
Seniorsenteret drives på samme måte som
tidligere under Karinas omsorgsfulle ledelse
med de restriksjoner pandemien har pålagt oss,
og som bl.a. innebærer at det ikke er mulig å holde foredrag inntil videre. Eldregymnastikken,
samtalen, bridgen og mannfolkfrokosten går
som normalt – dog med noe redusert deltagelse
– men preges av munnbind og hygiene- tiltak så
vel som avstandsmeteren.
Brukerrådet sitter på overtid frem til det blir
mulig å gjennomføre et allmannamøte for alle
brukere, der nytt valg skal foretas. Det ligger an
til at et nytt brukerråd vil begrenses til fire personer som er engasjerte og villige til å bidra til å
videreutvikle tilbudene til deltagerne på senteret samt ivareta det gode miljøet som har preget
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seniorsenteret de senere årene. Vi ber om at den
som ønsker å stille som kandidat til brukerrådet
gir beskjed til Karina, og håper at både menn
og kvinner melder seg så vi kan få en rimelig
kjønnsbalanse i brukerrådet i fremtiden.
På tross av alle restriksjonene vi er blitt pålagt har seniorsenteret klart å holde driften i
gang siden nyttår, og vi håper å kunne komme
tilbake til en «normalsituasjon» innen sommeren. Det er således satt opp følgende program
for våren – med forbehold om endringer i dagens
smitteverntiltak:
Torsdag 15. april kl 12.30 filmvisning
Torsdag 22. april kl 13.00 quiz
Torsdag 20. mai kl 12.30 filmvisning
Torsdag 27.mai kl 13.00 quiz
Torsdag 3. juni
kl 14.00 omvisning m/guide
til Roseslottet på Frognerseteren
Begrenset antall plasser. Påmelding
Torsdag 24. juni kl 13.00 Sankthansfeiring
med tradisjonell hattefest i anledning midtsommer
med reker og levende musikk. Påmelding
Bjørn Jensen, leder av brukerrådet
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VARMENDE ISLYKTER

I kuldeperioden i vinter kunne mange beboere nyte vakre islykter i nabolaget
vårt. Hege Birkeland Ersdal i Nils Lauritssøns vei 20 A satte ut godt over 100 slike
skulpturer i nabolaget fordi hun ville bidra med noe i en tid som var mørk og kald
på så mange måter. På nettstedet Ullevål Hageby har islyktene fått begeistrede
kommentarer, og Hege forteller til Hagebybladet at det har gitt henne mye glede,
varme og energi å se hvordan de er blitt mottatt. Foto: Pål Rødahl
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For barnebarnas skyld
Hagebybeboer planlegger
sak for den europeiske menneskerettighetsdomstolen.
Av Andrew P. Kroglund

Tidligere høyesterettsadvokat Steinar
Winther Christensen (74) ser mer fremover enn bakover. Nå sitter han i Ullevålsalléen 36 og pønsker på noe stort. Mer
om det senere.
LEDER ENGASJERTE BESTEFORELDRE Steinar har siden 2015 vært særdeles aktiv i Besteforeldrenes klimaaksjon
(BKA) og er i dag styreleder der. – Min
generasjon er kremgenerasjonen som har
nytt godt av vår olje- og gassproduksjon.
Nå har vi alle blitt mer bevisstgjorte på at
Norge har et medansvar for at verden har

for store CO2-utslipp. Vi må gjøre noe med
det. Vi må avslutte oljealderen, sier han.
Organisasjonen nå er oppe i hele
5600 medlemmer, etter en større vervekampanje rundt årsskiftet. Opprinnelig
oppsto besteforeldrenes engasjement som
en del av miljøet rundt Framtiden i våre
hender i 2006. Organisasjonen ble en
selvstendig enhet i 2012. Som styreleder
er Steinar klar på at en profesjonalisering
står for døren.
– Vi har vært uten en lønnet administrasjon helt frem til for noen uker siden,
nå skal det bli profesjonalisering i flere
ledd. Vi har 15 lokallag og er jo på noe vis
en sårbar organisasjon, med mange eldre.
Men med en større medlemsmasse i ryggen søker vi statsstøtte.
TAR IMOT FLERE MEDLEMMER Steinar tar gjerne mot flere lokale medlem-

mer. Han vil også gjerne opplyse om at
alle, også yngre, kan bli støttemedlem
for en symbolsk sum, det er bare å se på
hjemmesidene til organisasjonen. Men
hva mener han ellers hagebybeboere kan
gjøre for å leve miljøvennlig?
– Vi har alle de beste forutsetninger
for å engasjere oss og leve klimavennlig.
Jeg ser jo flere og flere el-biler også her,
ofte i den dyrere kategorien, noe som speiler velstanden. Vi har alle, meg selv inkludert, en ekstra utfordring med å se på eget
forbruk. Vekst og vårt forbrukssamfunn er
en stor del av klimaproblemet.
– Lever du selv som du prediker?
– Jeg skal absolutt ikke gjøre meg til
en Jesus i klimakampen. Jeg er engasjert
i Besteforeldrenes klimaaksjon, jeg prøver
å leve klimavennlig, men kjører dieselbil.
Denne selger jeg nå i løpet av våren. Jeg
sykler masse, jeg kildesorterer som alle

andre, uten å være overbevist om effekten. Ellers reparerer jeg klærne mine. Jeg
fikk nettopp tilbake fire olabukser, lappet
på knærne. Det er faktisk lenge siden jeg
kjøpte noe nytt, sier han.
SKI-NORGE ER EN SINKE Intervjuet
med Steinar skjer samme dag som Norge
tar de tre ypperste medaljene på 15-km i
ski-VM, med de to beste fra Lyn Ski. Her
er Steinar selv medlem. Steinar forteller at
han har forsøkt å få med seg Skiforbundet
i klimakampen, men at responsen har vært
lunken.
– Skiforbundet har med seg Equinor
som hovedsponsor. Ski-Norge ser jo hva
som skjer rundt dem, men lar seg likevel
kjøpe av de som først og fremst står for
klimagassutslipp. Og hva med skiløpernes
eget engasjement? De kunne ha vært foregangspersoner, ja, virkelig fremtiden helter.

Kampen er tydeligvis ikke bare kronet
med suksess, men er Steinar optimist eller
pessimist med tanke på klimafremtiden
vår?
– Jeg er optimist. Jeg har som advokat
levd og jobbet i motbakke og har som regel representert den svakere part mot mer
etablerte aktører. Drivkraften min er fremtiden til barnebarna. Jeg vil kunne gå ut av
tiden og vite at jeg gjorde det jeg kunne.
MED LOVEN I HÅND Det er i jussens
verden Steinar har levd sitt profesjonelle liv. Han omtales som en av pionerne
innen norsk erstatningsrett, og har bidratt sterkt til rettsutviklingen, særlig på
personskade-området. I det jeg gjør dette
intervjuet er det igjen jussen han sitter og
jobber med.
Besteforeldrenes klimaaksjon er misfornøyd med at Høyesterett i februar i

år frikjente staten i den såkalte klimarettsaken. Ergo anses ikke tildelingen av
nye letelisenser i Barentshavet som noe
som går mot grunnlovens miljøparagraf
112. Steinar og en arbeidsgruppe i organisasjonen påklager nå dette til Den europeiske menneskerettighetsdomstolen.
Arbeidsgruppen mener at den planlagte
oljevirksomheten bryter med grunnleggende rettigheter til liv og helse. Steinar
forteller også at seks portugisiske barn og
unge rett før jul klaget Norge inn for den
samme domstolen, fordi de mener at vi er
delansvarlige for de store skogbrannene
som herjet landet i 2017. Besteforeldrenes
klimaaksjon støtter de portugisiske barna
i dette og ser begge saker som del av samme kamp.
Hvem vet? Kanskje det nå i Hagebyen skrives europeisk historie?

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.
Følg oss på nett: www.blindernvel.no og på facebook
Steinar og kona Ingjerd har bodd i Hagebyen siden 1988. Deres tre barn har gått på Ullevål skole og trivdes svært godt der. Nå har
barna flyttet ut for lengst, men de tre barnebarna - en gutt på to og et halvt år og 16 år gamle tvillingjenter - kommer stadig besøk til
Ullevålsalléen 36. Tanken på deres og andres barns framtid er Steinars drivkraft. Det lille drivhuset til naboen utgjør et talende symbol
for klimasaken. Foto: Olav Rokseth
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Vil gjøre
oppbevaring enklere
Havebyselskapet er nå i dialog med Byantikvaren når det
gjelder nye utenomhuselementer i hagebyen. Målet er
å kunne presentere konkrete
forslag til årets generalforsamling.
Av Olav Rokseth

Forslagene som styret har oversendt Byantikvaren er utarbeidet med sikte på å gi
andelseiere mulighet til å beskytte sykler,
vedstabler, barnevogner og annet mot
å bli ødelagt av snø og regn. I tillegg vil
forslagene bidra til en tiltrengt visuell opprydding i utomhusområdet og slik ivareta
hagebyens bevaringsverdige karakter. De
skal kunne bygges av nevenyttige andelseiere og om mulig kunne flyttes og gjenbrukes.
MINDRETALL HAR BODER Det var
fjorårets generalforsamling som ville ha utredet flere typer hageboder. Bakgrunnen er at flere andelseiere
mangler muligheter for utendørs
oppbevaring med godkjente løsninger.
Andelseiere kan etter søknad oppføre
en av tre godkjente hageboder samt
lave benkeboder, men det gjelder bare
det mindretall som disponerer parsell
inne i kvartalene og enkelte andre. Bo-

der tillates ikke i hager mot offentlig
vei. Derfor har enkelte beboere snekret
skap og skjul, og mye utstyr står inntullet i presenning og andre provisorier.
UTEKJØKKEN OG PARTYTELT Styret
ønsker å utvikle hagebyen og imøtekomme nye behov hos andelseierne, og i august i fjor ble en arbeidsgruppe nedsatt for
å fremme forslag til nye løsninger. Gruppen består av Magnus Tenge, Cecilie Sørensen og Sven Arne Buggeland fra styret,
og utomhusutvalgets leder Dag Norling.
Under en befaring høsten 2020 registrerte gruppen følgende utomhuselementer:168 hageboder, 57 garasjer (ikke
medregnet borettslagets), 36 lekestuer, 5
drivhus og 58 små skjul/skur/kasser, sistnevnte oppført uten søknad og godkjenning. En håndfull av lekestuene syntes å
bli brukt mest til oppbevaring.
Gruppen fant også syv permanente
utekjøkken, fem partytelt og en hønsegård. Partyteltene var permanente uteplasser, gjerne med møbler og platting.
Mange tørkestativ bar preg av ikke å bli
brukt til formålet, men var blitt sykkelparkering.
Styreleder Sven Arme Buggeland forteller til Hagebybladetat at arbeidet med
nye utenomhuselementer har vært et av
de mest tidkrevende sakene som styret har
hatt det siste året. Han sier at styret vil legge vekt på Byantikvarens råd og anbefa-

Leder av utenomhusutvalget, Dag
Norling, har gjort en kjempejobb med
forslagene til nye utenomhuselementer.

linger, selv om nye elementer ikke er søknadspliktige til Plan- og bygningsetaten.
GOD DIALOG – Vi er som Byantikvaren
opptatt av å verne om utenomhusanlegget, men styret skal også ivareta andelseiernes interesser, sier han, og legger til at
styret og Byantikvaren har god dialog og
at han er takknemlig for deres omsorg for
hagebyen.
Buggeland vil også rette en takk til leder av utenomhusutvalget, Dag Norling,
for hans innsats i arbeidet. – Det er få som
kjenner hagebyen så godt som han gjør,
og han har kommet med kreative forslag
og tegnet skissene som vi har sendt til Byantikvaren, sier han.

Type 7. For parsellhage og fellesområde. Frittstående overdekning for sykler m.m. Tregitter. Grønt sedumtak. Illu: Dag Norling

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

FType 2. or parsellhage. Lav overdekning langs eller vinkelrett ut
fra husvegg. Høyde tilpasses veggrelieff. Illu: Dag Norling

Type 8. Lukket sykkelbod i fellesområde enten i eksisterende
ledig tørkeinnhegning, eller nybygget i samme type tregitterutførelse. Innside gitter avdekkes med vannbestandig finé. Grønt
sedumtak. Låsbar port. Illu: Dag Norling
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Telefon: 22 56 98 19

damplasstannlegekontor@gmail.com
www.damplasstannlegekontor.no
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Gleder seg
til trening

Selv om det går mye i ski, satser Anna like mye på løping og Fredrikke spiller tennis
i sommerferiene. De går begge på toppidrettslinjer, Fredrikke i Nydalen og Anna på
Wang. Foto: Olav Rokseth

Lyn-jentene Anna Marie Nordengen Sirevåg (17) og
Fredrikke Hagen (16) trekker begge fram det sosiale felleskapet
i skiklubben som noe de setter høyt.
Av Olav Rokseth

Vi møter jentene i anledning Lyns 125
år jubileum, og siden de begge bor i hagebyen (Anna i Jutulveien og Fredrikke i
Hjorteveien), var Halsparken et naturlig
valg. Litt nysnø er med å skape den rette
stemningen.
– Vi er blitt kjent med mange på tvers
av alder, kjønn og nivå. Det gjør at vi gleder oss til treningene, sier de, og forteller
at de har fått veldig mange gode venner
i klubben.
– Selv om skigåing er individuelt, føler
vi nesten som det er en lagidrett, legger de
til.
BLIR TATT GODT VARE PÅ Begge startet
i klubben når de begynte på barneskolen,
først med skileik og så med trening. Fram
til niende klasse spilte de også fotball for
Lyn, men det ble for krevende å fortsette
for fullt meg begge disse idrettene. Anna
satser allikevel seriøst på løping ved siden
av ski, alt fra 800 meter til 10 000 meter.
– Hva er det dere liker ved å trene på ski?
– Det er jo en uteidrett, og det er fint å

trene i godt vær. Så er det bra å være i en
klubb der vi føler at vi blir veldig godt tatt
vare på, sier Fredrikke.
– Ja, opplegget til Lyn er veldig bra,
med skicross, spurt, variert trening og
mange samlinger, legge Anna til.
Begge berømmer også hvordan klubben har håndtert koronapandemien, med
mange testrenn når konkurransene er blitt
avlyst.
Anna forteller at hun har en lillebror som er autist og som også er med i
Lyn. Klubben har en egen gruppe for
utviklingshemmede, og hun berømmer
klubben for at den er opptatt av mangfold.
FORBILDER Vi nevner faren for at det
blir færre og færre gode vintre i årene
framover, og spør om de er bekymret for
at skigåing kan dø ut?
– Jeg har vært med i klimastreik, og er
selvsagt opptatt av klimaspørsmålet. Samtidig forsøker jeg å leve i nuet og få så mye
ut av skigåingen som mulig, sier Anna.
– Det er viktig å sette seg inn i proble-
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matikken for å skjønne hva som må gjøres,
legger Fredrikke til.
– Noen reagerer på at det er mye fokus
på skiutstyr i en del klubber. Hva tenker
dere om dette?
– Det er ikke noe stort press om utstyr
i Lyn. De fleste har noen gode par ski hver,
som er naturlig når man driver med langrenn i junioralder. Det som er bra med
Lyn og andre klubber i Oslo er at det er et
eget smøreteam som sørger for at alle får
samme smøring og glider på store skirenn
som Norgescup. Dette gjør at det blir veldig rettferdig, forteller Fredrikke.
Har jentene noen forbilder? De svarer
ganske så kjapt Lyn-guttene Hans Christer Holund og Simen Hegstad Krüger (for

Bakkeløp er en del av skitrening, men det er lenge siden Anna (t.v.) og Fredrikke har trent i Halsparken, så her spurter de til ære for
fotografen. Foto: Olav Rokseth

de som ikke har fått det med seg, så tok
Holund og Krüger dobbeltseier på 15 kilometer langrenn under ski-VM, og det på
selve dagen for klubben 125-års jubileum,
3. mars).
– Det er virkelig inspirerende at de
møter opp på klubbrenn og samlinger, ser
jentene.
NYTE ROLIG SKITUR – Det har nettopp
vært ski-VM. Hva gjorde mest inntrykk på dere?
– Therese Johaug er jo kjempegod,
men det er ingen overraskelse. Helene

Fossesholms prestasjon var veldig kult
(hun gikk ankeretappen på laget som tok
gull i 4 x5 km stafett). Hun er junior som
oss, så det gir en veldig inspirasjon til å se
at det er mulig å nå langt.
– Ja, hvor langt ønsker dere selv å komme?
– Jeg har som mål å bli bedre for hvert
år, og se at jeg utvikler meg og har det gøy.
Det er viktigere enn å vinne mesterskap,
sier Fredrikke.
Anna innrømmer at hun har som mål
å drive som profesjonell utøver. – Jeg synes
det er vanskelig å se for meg et liv der jeg
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skal gjøre noe annet enn skigåing eller løping, sier hun.
De forteller at selv om de trener mye
og hardt, så kan de også nyte en rolig skitur.
– Ja, det er det som er så fint med ski,
man kan ha utbytte av det uansett alder
og form. Jeg har en lillebror på sju som jeg
går turer med, og jeg går også med besteforeldrene mine, sier Fredrikke.
– Noen favorittur?
– Kikut.
– Ja, Kikut med bollestopp.

Lyn og pizza for alle penga
Benedikte Stiff har storkost
seg under ski-VM og det
med god grunn. En uoffisiell
medaljerangering plasserer
Lyn-troppen på tredje plass,
etter Norge og Sverige.

De to nordiske mesterne Kim
Fupz Aakeson og Stian Hole
(ill.) kommer nå med en vakker bildebok for og om barn.
Ting som blir borte
(Cappelen Damm)
handler om Bosse,
som har flyttet til
Australia, og Aksel
som savner ham. Det
er ikke så rart man
begynner å tenke på
ting som blir borte Hagebybladet
når man har mis- omtalte også Stian
Holes forrige bok;
tet bestevennen sin.
Klovnen som rett og
Morfar har mistet slett ikke var særlig
håret – og hukom- morsom. Illustratømelsen, mamma har ren bor i Langlia ved
mistet mormor og Halsparken. Foto:
noen har stjålet syk- André Løyning
kelen til pappa. Det
er ikke alltid at de voksnes løsninger og svar
hjelper, og det hadde jammen vært greit om
det fantes en butikk hvor man kunne kjøpe
ting som er blitt borte. Men kanskje man
kan finne noe annet når noe blir borte. En
ny venn, for eksempel.

Av Olav Rokseth

Som styreleder i Lyn SFK siden 2017 er
hun selvsagt ekstra begeistret over at medaljene rant inn under 125-års jubileet til
den ærverdige idrettsklubben.
Kvinnefotballen er en annen ting hun
gleder seg over, med en fin sjetteplass i
toppserien i fjor. – Jeg er utrolig stolt over
damelaget, og jeg har tro på at det er mulig for herrelaget å nå like langt, sier hun.
For gutta som holder på i 3. divisjon
har fortsatt en lang vei å gå før de kan
minne om klubben som i sin tid vant to seriemesterskap og åtte norgesmesterskap.
Kun tre andre klubber har flere NM-titler.
Lyn er en av de eldste fotballklubbene i
Norge, og det var Lyn som var initiativtager til stiftelsen av Norges Fotballforbund
i 1902.
VANSKELIG ÅR Selv er Benedikte som
styreleder mest opptatt av det organisatoriske, og hun var også styreleder i Blindern Vel i flere år. – Lyn er en helt fantastisk organisasjon med utrolig engasjerte
folk, sier hun.
Vi tenker at utdannelsen som psykolog kan komme godt med når sterke ildsjeler barker sammen eller for å
etablere gode samarbeidsforhold med
eksterne aktører. I tillegg har hun erfaring fra å drive sitt eget hodejegerfirma
sammen med en partner.
Hun legger ikke skjul på at det har
vært et vanskelig år med koronapandemien. – LYN har nå i underkant av 4000
medlemmer, og det er litt færre enn
før. Samtidig har allianselagene våre
kontroll på økonomien. Det at 2020 har
gått i pluss, skyldes ikke minst at våre
medlemmer har vært lojale til å betale
både medlems- og treningskontingenter, noe vi som klubb er helt avhengig
av, sier hun.
Hun understreker klubbens betydning for folkehelsen, både ved å få flere

OM SAVN OG TAP

Ting som blir borte (Cappelen Damm)
kommer i slutten av mars.

«Dette er en nydelig fortalt historie
om savn og tap – sett fra barnets perspektiv. Den er super å lese høyt sammen,
med en tekst som setter i gang samtaler og
tanker, og bilder som føles både nære og
gjenkjennelige», skriver forlaget.

ELLEVILT KRIMINALMYSTERIUM
Erlend Loe og Kim Hiorthøy
(ill.) har laget et sprelsk og
intrikat kriminalmysterium,
inspirert av Agatha Christies
Mord på Orientekspressen.

Pizzaaovnen i hagen til Benedikte Stiff i Niels Henrik Abels vei 33A kan steke hele seks
pizzaer om gangen, og er blitt brukt i mangt et hageselskap, men snøen som lavet ned i
midten av mars utsatte nok årets pizzabaking noe. Foto: Olav Rokseth

til å bevege seg mer og for at det skapes
sosiale fellesskap.
– Med utgangspunkt i vår store
medlemsmasse, anslår vi at LYN aktiverer og engasjerer rundt 35 prosent av
befolkningen i Nordre Aker.
IMPONERT OVER BRAUT HAALAND
Selv elsker hun å se fotball på skjermen,
og akkurat nå er hun imponert over Erling Braut Haaland. Ellers er det Liverpool som er familiens lag. Når det gjelder
egne sportslige utskeielser, nøyer hun seg
med kortere skiturer, og i disse koronatider har hun også gått en del og slik oppdaget nye steder i Oslo. Som ung var det
basket som var sporten hennes, noe hun
holdt på med helt til siste år på videregående. Senere fikk hun med sønnene og
andre som spilte fotball for Lyn på å spille
basket i Bislet Basket.
Vi spør om hun har noen forbilder
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innen idretten, og hun svarer at det var
fascinerende å se hvordan tidligere trener
Marit Breivik for Norges kvinnelandslag
i håndball involverte spillerne til å selv ta
ansvar for hvordan de skulle spille.
NM I PIZZA Ved siden av jobb og vervet i
Lyn, har hun lidenskap for hagearbeid og
pizza. Det gjorde at hun for ti år siden fikk
laget en pizzaovn i hagen. – Det er utrolig
gøy å eksperimentere med deig og jakte
på den beste pizzasausen, sier hun.
Hun prøver seg også selv stadig med
forskjellige ingredienser, og forteller at det
beste pizzaminnet er fra en sommernatt
der fyllet bestod av hjemmelaget pesto og
ferske krepsehaler. Ikke lite stolt kan hun
også skilte med at hun deltok som amatør
i et uformelt NM i pizzalaging den gang
Mathallen åpnet i Oslo for flere år siden.
Vi lurer på hva hun synes om pizzaene til
Lofthus Samvirkelag på Damplassen. –

Salg av kaffe er den store vårdugnaden
for Lyn. Kaffen kan bestilles på lyn.no og
kan hentes på anlegget på Kringsjå eller
leveres på døra.

Fantastiske. De er spesielt gode på bunnene. En berikelse for nabolaget, kommer
det kontant.

I Hvem rumpet brunosten
(Cappelen
Damm) har det
kommet Kongen for
øret at det lages en
helt fantastisk brunost på gardsmeieriet til Lisen von
Kvantum. Hun blir Erlend Loe bor
derfor invitert til i Ullevålsalléen
Slottet sammen med (se intervju med
ett stykk brunost. forfatteren i HaHun tar med seg gebybladet 4-21).
brunosten på toget, i Foto: Anna Julia
sovekupé, og da hun Granberg
våkner er det rumpespor på brunosten. Noen har rumpet
kongens ost! Konduktøren trekker i nødbremsen og passasjerene er fanget. Skurken
må være om bord. Herr Fluffenberg, verdens beste detektiv og en avhører av rang,
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Hvem rumpet brunosten (Cappelen
Damm) kommer i slutten av mars.

blir tilkalt i helikopter. Hvem er det som
kan ha begått en så alvorlig forbrytelse?
Hvem sitt rumpespor er det på brunosten?
Og vil Kongen noen gang få smakt verdens
beste brunost?

25 år med is og vann
Vannførelagets dykker, Harald Friisk, kom opp av kummen på Eventyrplassen på en skøytefest for noen år siden. Han hadde fått med seg en sluk-ørret på veien. Foto: Tor Weibye

Her er mange i Vannførelaget samlet til ære for Hagebybladets reportasje av 25-års jubilanten. Bak f. v.: Tor Weibye, Bjørn Ravneberg,
Ola Lones, Stein Hemma, Eivind Jacobsen, Tom Blomberg, Petter Thorsrud, Svein Gullbekk, Svein Harham, Håvard Ebbestad, Christian
Schøyen, Lars Brynildsen, John-Erik Lauring Pedersen, Thorvald Boye, Espen Nakstad, Erik Libæk. Foran f.v: Ole Geir Johansen, Dag
Ludvigsen, Pål Riborg, Andre Fimreite, Trond Andreassen, Harald Friisk, Ole Petter Holen, Lars Erik Wold, Jørgen Gaare. Foto: Pål Rødahl

Enda en vinter har Eventyrplassens is ligget der speilblank og innbydende til lek
og aktiviteter, og veldig mange har latt seg lokke.
Av Tor Weibye

Å se så mange glade barn på isen skaper
like stor glede blant medlemmene i
Eventyrplassen Vannførelag, som dette
året markerer 25 år i slangens tjeneste
– stadig under mottoet: Et isfritt samfunn er et kaldt samfunn!
– Det er utrolig deilig å se at vi har

fått lagt is på plassen igjen etter at fjoråret
ble en nedtur uten tilstrekkelige kuldegrader for islegging. Da er det litt bittert at
pandemien i år hindrer oss i å samle flere
hundre barn og voksne til det tradisjonsrike skøytekarnevalet, sier Vannførelagets
president gjennom 25 år, Ole Geir Johansen, til Hagebybladet.
Han har vært president helt siden laget ble etablert en tirsdagskveld i kjelleren
på salig Café Abel. Siden har tirsdagen
vært hellig for lagets medlemmer. Da er
det sosial vannsamling med strupefukting
og løsning av verdensproblemer, for tiden
via internett. De som deltar på tirsdagskveldene, utgjør per definisjon vannstyret
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og er alltid beslutningsdyktige.
ILDSJELER Før Vannførelaget bokstavelig talt kom på banen, ble Eventyrplassen
vannet seint og tidlig av noen få ildsjeler
som sørget for skøyteglede til hele nabolaget. Noen kom på tanken om at det går
an å dele oppgaven på flere for å fordele
belastningen. Syv herrer syntes ideen var
god, og dermed ble Vannførelaget en realitet. Siden vokste laget raskt til godt over
30 vannføre menn i – den gang og fortsatt
– sin beste alder.
Dagens vanning foregår ved at medlemmene er delt inn i en turnusordning med
en ansvarlig vanneleder for hver dag. Lenge
ble plassen måkt og vannet alle dager bort-

Skøytekarnevalet arrangeres første lørdag i februar, her i 2018. Foto: Petter Thorsrud

sett fra tirsdag og lørdag. Men de siste årene har den faste troppen fått tirsdagshjelp
av lagets ferskeste tilskudd, Vannførelagets
UngdomsFylking (VUF). De representerer
framtiden og er om lag en generasjon yngre
enn de opprinnelige medlemmene, altså
rene ungdommen på rundt førti.
Det er ingen som vet sikkert hvor lenge folk har gått på skøyter på Ever’n, men
deler av hagebyens bebyggelse er over
100 år. Da er det ikke urimelig å anta at
skøyter har vært i bruk på plassen i like
mange år.
LYSTPRINSIPP Det sosiale, det uformelle, åpne og inkluderende fellesskapet har
vært grunnleggende for Vannførelaget.
– Det beste grepet helt siden starten

Slik ser en isbre ut fra innsiden. Dette er Langjøkul på Island som Vannførelaget besøkte
i 2016. Foto: Tor Weibye
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Å vanne plassen for å
legge is er Vannførelagets
oppgave nummer én. Her
er Dag Ludvigsen i aksjon
med slangen. Foto: Petter
Thorsrud

har vært å holde oss strengt til lystprinsippet, sier president Johansen. – Vi sørger
for å ha en lystbetont og lystig ramme
rundt alt vi driver med. Det vi gjør, gjør
vi med glede.
I tidligere år var sommerfesten et fast
innslag på Eventyrplassen med servering
av helgrillede lam i pita, salater, pølser og
kaker, og med besøk av brannvesenet slik

at unge og eldre fikk prøve slangetrykket.
Om kvelden var det samling for voksne i
innleid sirkustelt.
– Det valgte vi å slutte med, fordi det
ble vanskelig å finne datoer før skoleferien
som ikke kolliderte med noe annet på den
tiden. Men skøytekarnevalet har vært fast
tradisjon i alle år – med sørgelig unntak av
de to siste.

TONYA HARDING – Hva vil du trekke fram
som høydepunkter i Vannførelagets historie?
– Noe av det største er at vi faktisk
kan feire 25 år i isens og vannets og skøytegledens tjeneste. At vi har holdt det gående så lenge, kan tilskrives en fin miks
av interesse for å gjøre noe for nærmiljøet og ikke minst gjøre noe for oss selv. I
dette ligger også at det er en glede og ære

I mange år på rad var sommerfesten et fast
innslag på Eventyrplassen. Da ble det hver
gang grillet to hele lam som ble delt opp
og servert i pitabrød. Foto: Tor Weibye

Tonya Harding er, ifølge statuttene,
Vannførelagets høye beskytter. Da er det
naturlig å feire hennes runde dager med
spesialdesignet kake. Foto: Tor Weibye

Da sønnen til Ole-Geir Johansen, Teodor, i 2011 ble yngstemann som kom til Sydpolen,
hadde han selvsagt med seg et banner fra Vannførelaget. Foto: Privat
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Før var fotball på Eventyrplassen et fast ukentlig innslag for Vannførelaget utenfor sesong, men de siste årene er det blitt turgåing i
stedet. Her fra Kolsås-toppen. Foto: Privat

å få lov til å vanne plassen.
– Hvordan skal jubileet markeres?
– Vi hadde sett fram til å arrangere et
skøyekarneval etter det olympiske prinsippet «best ever», men det får vi dessverre
ikke muligheter til. Vi har planer om en
jubileumstur, som selvsagt har Island som
mål. Vi er optimistiske og håper fortsatt at
det skal bli mulig å gjennomføre turen litt
utpå høsten.
– Hvilke ønsker og planer har laget for framtiden?
– Vårt sterkeste ønske for framtiden er
selvsagt vintre med stabil kulde, slik at så
mange som mulig skal få glede av isen på
Ever’n i kommende år. Det forutsetter at
laget får hjelp til å få verden og klimaet på
rett spor. Alternativet er å anlegge kunstis,
men de tankene er lagt på is inntil videre.
– Det må være tillatt ved et jubileum å
drømme stort, smiler president Johansen.
– Tonya Harding har i alle år vært lagets
høye beskytter, og den store drømmen for
oss alle er kunne hente Tonya til et skøytearrangement på plassen. Tenk å få se henne opptre på eventyrisen! Men noen
drømmer skal kanskje få forbli drømmer.

Vannførelagets fane ble innviet i forbindelse med 17-mai-feiringen i 2006. Fra venstre:
André Fimreite, Carl Fredrik Falkenberg, Ole Geir Johansen og Christian Schøyen. Foto:
Privat
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L

GI EN JULEGAVE MED
MENING

om å forstå virKeliGHeten
– Jeg har en uopprettelig yrkesskade; at jeg
synes virkeligheten er besettende interessant
og at det gjelder å forstå den.

På spørsmål hva Bernt Hagtvet er mest stolt av,
svarer han kjapt barna Hannah (32) og Sivert
(28), med ektefelle Guri gjennom 40 år på en
god andreplass. Faglig er det den 800 sider
lange boken Who were the Fascist? som han
var en av redaktørene for. Foto: Olav Rokseth

Av Olav Rokseth

Det er professor og nestor i statsvitenskap Bernt Hagtvet, som sier
dette. 5. mars fylte han 75 år. Vi møter ham hjemme i Akersborg
terrasse der han siden 1993 har bodd sammen med ektefellen
Guri Hjeltnes. Allerede utenfor boligen kan man se at bøker har
en sentral plass i ekteparets liv. Vinduene er dekket av bøker, og
inne i leiligheten ligger det også en mengde bøker spredt omkring.
Ikke få av dem har han skrevet selv eller vært medutgiver for. Om
noen uker kommer det ut nok en bok, denne gangen om politisk
vold, som utgis i regi av Nettverk for studier av totalitarisme og
demokrati.

Vestgrensa 4, 0851 Oslo

POPULÆR FORELESER Artikkelen ville blitt mange gange lengre hvis vi skulle nevne alt han har bidratt med innen
forskning, undervisning og folkeopplysning. Mange vil forbinde ham med temaer som autoritære og totalitære regimer,
fascisme, demokrati, dannelse, menneskerettigheter og folkemord. Og mange vil huske ham fra frokostmøtene på Blindern
på 2000-tallet og fra kurset han holdt om «Folkemord og politisk massevold» som er et av SV-fakultetets mest søkte. Han
fylte opp Café Abels kjeller etter kursene, og studenter protesterte da frokostmøtene og kurset ble nedlagt da han var 70
år gammel. Selv den dag i dag er det lett å hisse ham om hvis
dette bringes på bane.
For Hagtvet har på ingen måte gitt seg. Han er styreleder for
Human Rights House Foundation i Oslo, spaltist i Aftenposten og
fast skribent i Dag og Tid. Han mener faktisk alle nordmenn kan
skrive nynorsk, også folk i Ullevål hageby, bare de konsentrerer
seg.

Telefon: 22 46 65 03

LA SAMTIDEN OPPLYSE DEG!

Berg Lions Club
DAMPLASS FRISØR

DAMPLASS FRISØR

– VI ER SÅRBARE Vi spør om han etter fire år med Trump er
redd for at USA kan bli fascistisk.
– Trump er en høyreautoritær populist som normaliserte rasisme, brudd på menneskerettigheter, politisk vold og konspirasjonsteorier. Dette, sammen med et skremmende lavt dannelsesnivå i USA, bekymrer så klart. Samtidig så vi at institusjonene
holdt stand. Han fikk ikke militæret med seg, og uten det er det
ikke mulig å gjennomføre fascisme. Uansett har Biden en veldig
vanskelig oppgave, og hvordan utviklingen blir avhenger mye av
hvordan det går med økonomien.
– Hva skremmer deg mest ved dagens utvikling?
– Vår sårbarhet. Når antivitenskapelige holdninger, som
for eksempel vaksinemotstand, og skepsis til sentrale institusjoner flyter sammen med høyreekstreme holdninger i en tid
med pandemi og økonomiske problemer, er det fare på ferde.

BLI MEDLEM
Klubbens viktigste aktivitet er det årlige Bokmarkedet på Vestre Aker Skole i november.
Vi mottar, sorterer og planlegger for salg av bøker.
Ta kontakt med et av medlemmene nevnt nedenfor
hvis du vil vite mer om klubben og hva vi gjør.
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 mottaket i perioder
bli stengt og vi kan dessverre ikke for tiden hente
bøker.
Se info på https://facebook.com/LionsBokmarkedet

Telefon: 22 58 75 80

Vi ser slike høyreautoritære tendenser i Europa i dag, og det
blir avgjørende at EU demmer opp for dette.
– Og hva gleder deg mest?
– Jeg gleder meg mye over styrken til den grønne bevegelsen, som blant annet bidro til at vi fikk Paris-avtalen. Samtidig
er jeg litt skeptisk til énsaksbevegelser. Politikk dreier seg om
å avveie ulike forhold opp mot hverandre og inngå kompromisser.
Bernt Hagtvet synes noe av det flotteste ved universitetslivet er å se studentene modnes. Samtidig ergrer han seg over
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byråkratisering og kvalitetsfall. Han foreleser bredt Han savner fortsatt bokhandelen på John Colletts plass, Café Abel og
Bicks, der han holdt et foredrag om 1984 av George Orwell.
– Jeg har tenkt å fortsette med foredrag og forelesninger
over et bredt spekter av temaer. Og jeg har tenkt å bli gammel
i Akersborg terrasse, for her stortrives vi, sier han, og nevner
blant annet gode naboer, grønne omgivelser og en hage som
gir mye hygge uten å kreve for mye. Nettopp den lille hagen
var åsted for siste hyggelige opplevelse; feiringen av 75-årsdagen med grilling av pølser.

Ring 988 31 809 eller 988 32 061 hvis du har
spørsmål.
Kontakt:
Frode Rise
930 83 685
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Egil Råstad
476 59 876

Henning Stene
922 57 900

A

Selger vi ikke,
betaler du ingenting!

DNB Eiendom Ullevål
tlf: 95 83 40 00

Garantert Solgt er en garanti for deg som
selger boligen din gjennom DNB Eiendom.
dnbeiendom.no/selge
/garantertsolgt

Selger vi ikke boligen innen utløpet av avtalt
oppdragstid, sender vi heller ingen regning.
Ta kontakt med oss for mer informasjon!
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