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BliD OG BeStemt
møt SilJe Ween, ny rektOr
VeD ulleVÅl SkOle

GIGANTSYKEHUS
BEKYMRER

Selger vi ikke,
betaler du ingenting!

DNB Eiendom Ullevål
tlf: 95 83 40 00

Er du lei støy og støv fra trafikken på
Sognsveien? Eller redd for at det skal
skje en ulykke når barn krysser veien til
eller fra skolen? Da vil du trolig få mer
å bli bekymret over hvis utbyggingen av
sykehus på Gaustad blir en realitet.
Oslo Havebyseskap påpeker i et høringsnotat at hagebyen kan bli berørt på
flere uheldige måter hvis vi får et gigantsykehus nord for området som erstatning
for Ullevål sykehus. Økt trafikk, også av
ambulanser i høy fart, langs Sognsveien
og Ring 3 er én ting. Massive bygninger
som tårner over fredete Gaustad sykehus er en annen. Inngripen i nærskogen
på Gaustad en tredje. Og i tillegg vil en
massiv boligutbygging i på tomta til Ullevål sykehus være en belastning for vårt
verneverdige boligområde både i anleggsperiodene og tiden etterpå. Alle de
andre grunnene som taler mot å nedlegge
Ullevål sykehus får vi komme tilbake til
senere.
Så er det heldigvis mye å glede seg
over her i området ettersom smittetallene går ned og det på nytt er mulig å nyte
en utsøkt pizza og ditto drikke på Lofthus
Samvirkelag på Damplassen, kose seg
med en kaﬀe og bakverk på Åpent bakeri eller ta kaﬀen eller en smoothie og en
fristende baguette eller toast på Eckers
på John Colletts plass. Nå er det bare å
se fram til når vi kan benytte oss av de
mange hyggelige forretningene og tjenesteleverandører i nabolaget uten å måtte
skjule oss bak et munnbind.
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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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PORTRETTET

fOkuS PÅ felleSSkaP
Den nye rektoren ved Ullevål skole mener at både barn og voksne
må forstå at vi alle er del av et fellesskap.
Tekst: Olav Rokseth. Foto: Pål Rødahl

Det er en riktig blid rektor jeg møter på
kontoret hennes i loftetasjen på den rosa
skolen. Ikke så overraskende da min sønn,
som gikk på ungdomsskolen på Marienlyst der Silje Ween var assisterende rektor,
hadde fortalt meg at hun virket snill og
hyggelig.
– Det å være hyggelig og gi annerkjennelse til andre står ikke i motsetning
til å være tydelig og bestemt. Jeg er ganske
tydelig på hvilken retning jeg ønsker vi
skal gå i. Folk oppfatter fort hva jeg mener
og tenker, sier hun.
Hun forteller at da hun var lærer hadde hun aldri problemer med å ha kontroll
i klassen. – Jeg var ikke streng, men
elevene visste alltid hva som var
greit.
Som barn oppførte hun selv seg
ikke alltid like greit. – Jeg var ikke
slem, men jeg var ganske rampete.
Jeg tegnet mye på veggene hjemme. Og
jeg fikk med meg en venninne på å plukke krystaller fra en diger taklampe som
vi hadde på stua. De store la vi i en eske,
mens de små lagde vi øredobber av. Far
ble ganske sur da han plutselig oppdaget
at lampa var blitt ganske så ribba, sier hun.
Dette var på Stange, dit hun flyttet
som 12-åring etter å ha vokst opp i Kongsvinger. 19 år gammel bar det videre til
Oslo, og de siste 15 årene har 40-åringen
bodd på Kjelsås med mannen og etter
hvert to gutter på åtte og tolv år.
DEL AV ET FELLESSKAP Silje er også
blitt påvirket av et opphold i England.
Hun studerte engelsk i Sunderland, en
stor by sør for Newcastle, og jobbet senere
som vikarlærer i et fattig nabolag i byen.
Det var bare ett av barna i klassen som
hadde en forelder som var i jobb, og unger
på syv-åtte år røyka gjerne.

– Det var ganske tøft, og jeg følte jeg
ble litt voksen gjennom den jobben, sier
hun. Hun forteller at læreryrket har høyere status i England, også på de fattige skolene. – Skolen ble sett på som veldig viktig
i nærmiljøet.
Det er ingen liten overgang til hagebyens største og viktigste institusjon.
– Jeg er nok i overkant opptatt av skolens rolle i samfunnet og det samfunnsoppdraget som skolen skal ha. Jeg mener
at ethvert individ som bor i dette landet
skal oppdras til å forstå at vi er en del av
et fellesskap. Vi må forstå at den enkeltes
individs behov og ønsker ikke alltid kan

Noen ganger ønsker jeg
å oppdra foreldre også
imøtekommes. Barn har veldig godt av å
forstå at man må ta hensyn til andre. Noen
ganger ønsker jeg å oppdra foreldre også,
sier hun, og legger til at dette også handler
om de store ting, som klima og natur.
LØPER OG SYKLER Vi lurer på hvilke
interesser hun har utenom jobben, og hun
forteller at hun er veldig glad i idrett og å
være ute i friluft.
– Jeg både løper og sykler året rundt,
og så er jeg håndballtrener for den eldste
sønnen min, forteller hun.
Hun bruker også sykkelen mye som
transportmiddel, så rektoren blir nok ofte
å se joggende eller syklende på vei til og
fra jobben.
Som barn var hun mest glad i gym,
men likte også norsk godt, spesielt det å
skrive fortellinger. Vi spør om hvordan
hun ser på betydningen av fysisk aktivitet
for læring.
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– Fysisk aktivitet er viktig, men det
er ingen kjepphest for meg. I stedet for å
plusse på rene timer med fysisk aktivitet,
vil jeg heller at den knyttes sammen med
undervisningen. Variasjon, derimot, er en
av mine kjepphester. Jeg har tro på å eksponere elvene for ulike oppgaver og arbeidsmåter. Da blir skolehverdagen både
morsommere og mer utbytterikt, sier hun.
En annen ting som hun fremhever
som viktig både i seg selv og for læring er
å utvikle sosiale ferdigheter.
Som elev syntes hun selv at matematikk var vanskelig. – Jeg hadde ikke fire i
matte så jeg hadde ikke kommet inn med
dagens karakterkrav. Det vil si, jeg
hadde måttet anstrenge meg for å
greie det. Jeg tenker at det å stille
faglige krav for å komme inn på lærerstudiet er bra både fordi det hever
yrkets status og fordi fagkunnskap er
viktig for å bli en god lærer. Det er ingen
menneskerett å bli lærer. Samtidig er det
en ulempe med dagens ordning at vi mister
en del meget gode læreremner, sier hun.
VIN, SANG OG DANS I helgene liker
hun å slappe av og kose seg. Familien har
hytte på Sjusjøen, men drar ikke dit altfor
ofte. – Så er vi en liten gruppe mennesker
som har vin som hobby. Vi har allerede
utforsket forskjellige regioner i Frankrike
og Spania, og nå sist i Sør-Afrika.
Andre ting hun liker er dans og musikk. – Jeg synger høyt når jeg er for meg
selv, både i stua og i vaskekjelleren. Jeg
synger alt mulig, selv om jeg ofte ikke kan
tekstene. Da lager jeg mine egne.
Sanginteressen gjorde at hun valgte
musikklinjen på videregående, og hun sier
at hun har en helt ok sangstemme. Så får
vi se om hun kommer til å slå til med en
trall ved egnet anledning på skolen.

Silje Ween startet i den nye jobben
som rektor i begynnelsen av mai,
og hun stortrivdes fra dag én.
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AKTUELT

MINIMALISTISK GENERALFORSAMLING

PATS NICHOLS

3
Nye bestemmelser for parkering, deriblant garasjene, er en av sakene som nå blir utsatt til det blir mulig å
gjennomføre generalforsamlingen fysisk. Foto: Olav Rokseth

På grunn av smittesituasjonen har
styret i Havebyselskapet vedtatt at
det blir en minimalistisk generalforsamling 17. juni der bare årsberetning, regnskap og valg blir
gjennomført elektronisk.
Av Olav Rokseth
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1. Når hadde kinoen på John Colletts plass sin
første premiere og hva het kinoen i starten?
2. Når ble Ullevål filmklubb etablert og hvem
var leder?
3. Hvilken film presenterte Liv Ullmann i regi
av Ullevål filmklubb i Kinosalen i november
2015?
4. Hva het kunstneren bak maleriet Kampen
for tilværelsen som NRK lånte navnet til sin
serie om en polsk arbeidsinnvandrer som
kom til hagebyen, og når ble kunstverket
ferdig?
5. Hva het forviklingskomedien fra 1986 der
Jon Skolmen har hovedrollen?

5. Plastposen
6. Stiftamtmann Kaas vei.
7. Sara Johnsen og Pål Sletaune
8. Øyvind Vennerød. 1954.
9. 1999. Erik Gustavson
10. Nynytt av trioen Trond Kirkvaag, Knut
Lystad og Lars Mjøen

HØFLIGE OG FINE BARN Silje forteller
at det var fantastisk fint å komme til Ullevål. – Det er utrolig hyggelige ansatte her
og høflige og fine barn. Jeg fikk en god
følelse fra dag én, så da jeg syklet hjem etter den andre arbeidsdagen, kjente jeg at
jeg var så glad for at jeg kom hit. Det sier
jeg samtidig som jeg trivdes kjempegodt
på Marienlyst skole, sier hun.
– En mor jeg snakket med forleden sa at hun
ville foreslå at skolen hadde en antirasismedag siden det visstnok skal være enkelte elever som kommer med rasistiske uttrykk. Hva tenker du om det?
– Det er godt mulig at en sterkere
markering hadde vært flott, men jeg ønsker også at dette skal være et kontinuerlig
arbeid som trenger mer enn en dag. Temaet rasisme er spennende og utfordrende og helt i tråd med føringer fra overordnet del. Derfor vil dette holdes høyt når vi
snakker om reell inkludering og tilhørighet, samt identitet. Jeg tar med meg innspillet inn i planleggingen av nytt skoleår.
– Er det ellers noen grep du tenker kan være
aktuelt å gjennomføre her på Ullevål?
– Jeg vil først bli veldig godt kjent
med skolen. Snakke med ansatte og gå
gjennom forskjellig data som elevundersøkelser og kartleggingsprøver. Heldigvis
ser jeg allerede at det er veldig mye som
fungerer bra, sier hun.
Over sommeren vil vi nok uansett se
nabolagets hyggelige og bestemte rektor
sette sitt preg på skolen.

QUIZ
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6. Berit Nesheim regisserte i 1988 I novellefilmen Tungekysset. Hun brukte eksteriører
fra sitt hus i hvilken gate?
7. Filmparet som laget NRK-serien 22. juli bor
i Ullevål hageby. Hva heter de?
8. Hvem produserte filmen Kasserer Jensen og
når ble den laget?
9. Filmen Sofies verden ble delvis innspilt i
hagebyen. Når ble den utgitt og hva het regissøren?
10. En humorserie i NRK hadde i 1976 et innslag der et tjuetall leger strømmer til når en
mann faller omkull på Damplassen. Hva het
humorserien og hvem stod bak?

1. 3. januar 1928 åpnet Ullevaal Kinematograf med norgespremieren Jeg elsker dig!
Senere fikk kinoen navnet Ullevål kino
2. 2015. Jan Erik Holst, tidligere direktør i
Norsk filminstitutt
3. Miss Julie.
4. Christian Krogh. 1889.

Vi spør om det er noe hun skulle ønske hun var spesielt god til. – Å tegne og
male, svarer hun kjapt.
– Hva har du lyst til å gjøre når det endelig
blir slutt på koronapandemien?
– Vi hadde planlagt en tur til London
med guttene, så det vil vi gjerne gjøre.
– Mange foreldre sliter med barnas skjermbruk. Hvordan er det hjemme hos dere?
– Vi takler det greit. Begge guttene
mine er glade i gaming, og vi har prøvd
med regler, men det funket ikke. Så vi har
ikke et fast antall timer de kan bruke på å
spille, men de godtar det når jeg sier i fra
når nok er nok. Både hjemme og på skolen må barna skjønne at det er de voksne
som bestemmer. Vi foreldre kan dessuten
regulere barnas skjermbruk ved å gjøre
andre ting sammen med dem, som for eksempel å gå på tur.
Selv bruker hun mobilen flittig både
på jobben og privat. Blant annet spiller
hun Wordfeud og leser aviser og artikler
på mobilen. – Jeg legger den bort når
jeg er med ungene, men tar den fort opp
igjen med en gang de har lagt seg.

Forslagene fra styret og beboere blir dermed utsatt
til høsten, eller eventuelt til neste års generalforsamlingen hvis smittesituasjonen i høst tilsier det.
I skrivende stund er det bare lov at 20 mennesker
deltar fysisk på møter.
Det er en digital interaktiv plattform fra Tappin som skal brukes for å avholde møtet. Styrerepresentanter, kontrollnemnda og valgkomiteen skal
være representert på møtet, som streames. Beboere
som deltar digitalt, kan både holde innlegg og avgi
stemmer. Havebyselskapet har én epostadresse til
hver husstand i hagebyen, med unntak av 12 husstander. Noen dager før generalforsamlingen vil

det sendes ut en epost med link og passord til møtet. Det blir da mulig for beboerne å se sakslisten og
teste ut plattformen.
PARKERING UTSATT Forslagene fra styret som
blir utsatt gjelder borettslagets og andelseiers vedlikeholdsplikt, utleie av deler av boligen og kortidsutleie, vedtekstendring om parkering, reviderte parkeringsbestemmelser og nye parkeringstillatelser.
Beboere har kommet med to forslag, som også blir
utsatt. Planen var opprinnelig også å presentere
forslag til nye utenomhuselementer (se Hagebybladet 1-21), men dette trenger styret mer tid på seg
for å avklare hva det vil gå inn for.
Trond Ramsøskar foreslår at det gjennomføres en utredning med sikte på modernisering
av havebyens felles inngangsdører og trapperom
(se Hagebybladet 1-21). Richard Müller og Ellen
Sofie Müller-Wittussen foreslår å omgjøre styrets
tidligere vedtak om at en utbygging av et handicapvennlig treningsrom under garasje i Langlia 11 må
tilbakestilles dersom andelseier blir frisk eller ved
salg av boligen.

Låtskriveren og artisten Pats Nichols, som
vokste opp i hagebyen,
tilbyr sine tjenester hagebybeboere og Ullevål-folk. Han har over 15
års erfaring med alt fra
undervisning innen låtskriving, rapping og live
fremføring, låtoppdrag
for store kommersielle
aktører, programledelse, og private/skreddersydde
konserter.
Du kan ta kontakt på
patsnichols@gmail.com
hvis du eller noen du
kjenner trenger en låt,
intimkonsert eller kurs/
timer innen rapmusikk.

BLINDERN VGS
UTVIDER

Blindern VGS i Sognsveien 80 skal utvides
med et byomfattende
ungdomstrinn 8-13 skole i samarbeid med Universitetet i Oslo. Skolen
skal stå ferdig i 2028 og
skal også omfatte den
franske skolen og den
tyske skolen.

SYKKELFELT
FORSINKET

Sykkelfeltet i Eventyrveien er blitt forsinket
som følge av protestene mot fjerning av
dagens parkeringsplasser, og vi venter også
på avklaring i saken om
veibredden som kreves
for å innføre enveiskjøring.

EPLEFEST I HØST
Eplefesten i hagebyen ble i fjor avlyst på grunn av
koronaen, men i høst kan den bli arrangert på nytt
hvis forholdene tillater det, forteller Petter Spence,
leder av Ullevål hageby velforening, til Hagebybladet. For to år siden ble festen holdt på Eventyrplassen, der man blant annet fikk presset medbrakte
epler.

7

AKTUELT

AKTUELT

KAN BLI TVANGSMULKT

JORD ER MER ENN FYLLMASSE

Portrait with blue eyes.
Vilma Pimenoff.

EIK BESKÅRET

«1000-års eika» oppe
på den gamle gravhaugen i Langlia ble beskåret av Vaktmesterkompaniet AS (bildet) på
oppdrag av Bymiljøetaten i Oslo kommune 16.
og 17. mars 2021. Vaktmesterkompaniet fjernet også en del råtne
og farlige grener på de
øvrige eikene i parken
som nå benyttes til bl.a.
hundelufting, forteller
Tor Audun Sørensen til
Hagebybladet. Eika står
på en gravhaug som
kan spores tilbake til yngre jernalder (550-1050
e.Kr.). Se sognhistorielag.no

FRIVILLIGE FIKK
STØTTE

Frivillighetsmidler 2021
fra Bydel Nordre Aker er
gitt til Ullevål Hageby vel
med kr 39.000 til juletretenning samt eplefest. Colletts kulturhus
kr 15.000 til gjenåpning
av sosiale møteplasser, Marienlyst +Ullevål
småstrykere kr 20.000 til
konserter, og Nedre Ullevål utekino kr 22.000.

FORSINKET
UNGDOMSSKOLE

Den nye ungdomsskolen på Voldsløkka blir
1 år forsinket og først
ferdig til skolestart
2023. Elevene fra Berg
og Tåsen skole (delvis)
må derfor belage seg
på 2 år på Marienlyst
skole før de overføres til
Voldsløkka.

UTFORDRENDE
FOTOKUNST

Marianne Lien viser her den stusselige hekken som skulle vokse seg stor og sterk etter at det ble fylt på
jord etter en drenering. Foto: Olav Rokseth

Havebyselskapet har bedt andelseiere som parkerer på kommunal grunn langs John Collets allé om å ta
kontakt med Plan- og bygningsetaten. Foto: Olav Rokseth

Havebyselskapet har fått forhåndsvarsel om at det vil kunne pålegges
tvangsmulkt hvis ikke parkeringssituasjonen på kommunalt grunn langs
John Collets allé blir rettet opp.
Av Olav Rokseth

Dette kommer fram av et brev fra Plan- og
bygningsetaten (PBE) 07. mai. I brevet henvises det
til at etableringen av parkeringsplassene er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven, og avhengig av
dispensasjon fordi de er på kommunal grunn som
er regulert til vei.
«I følge matrikkelen er det dere, Oslo havebyselskap borettslag, som er hjemmelshaver til eiendommene i John Colletts allé 5, 15, 27 og 39, hvor
parkeringsplassene er etablert. Det betyr at det er
dere som har det oﬀentligrettslige ansvaret for at
forholdene er i orden,» heter det i brevet.
Havebyselskapet har fått frist til 7. juni for å
komme med eventuelt nye opplysninger.
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KAN BLI RETTSSAK
Havebyselskapet bestrider at de er part i saken, og
mener at parkeringen er et forhold mellom kommunen og den enkelte beboer. Borettslaget har
ikke mottatt noen søknader fra andelseiere eller
godkjent noen av parkeringsplassene som er opparbeidet. Selskapet har nå sendt et brev til alle av borettslagets husstander på høyre side av John Colletts
allé om varselet fra PBE. I dette brevet ber selskapet
andelseiere som parkerer på kommunal tomt om å
ta kontakt med saksbehandler i Plan- og bygningsetaten.
Daglig leder Tor Langø i Havebyselskapet sier
til Hagebybladet at det i siste instans kan bli opp
til retten å avgjøre om det er borettslaget eller den
enkelte andelseier som er motpart til kommunen i
denne saken.
Jurist Hans Boger, som bor i John Colletts allé
37, har tidligere uttalt til Hagebybladet at det kan
være hevd på bruk av noen av de eldre parkeringsplassene ved inngangsportene i alleen. PBE har ikke
svart direkte på spørsmålet vi stilte om dette.

Plantene ﬁkk dårlig vekstvilkår etter
det ble drenert rundt Hjorteveien 5
og 7 for et par år siden. Det skyldes
at det ble fylt på med jord av slett
kvalitet.
Av Olav Rokseth

Marianne Lien Hjorteveien 5 fikk ny jord etter at
hun klagde, men også denne var full av småstein,
sand og hadde til og med skår av glass og potter i
seg.
– Jord er ikke bare fyllmasse, men levende materie som det er viktig at vi tar vare på, sier hun, og

ønsker seg større bevissthet rundt hvor viktig jord er.
Daglig leder Tor Langø i Havebyselskapet erkjenner at det har blitt levert jord av dårlig kvalitet fra Matjordprodusenten AS en håndfull steder.
– Vi har derfor lagt om rutinene, og det skal nå
bare kjøpes Tigerjord fra Oslokompost. Dette er
matjord som Ullevål hageby vel solgte på Damplassen for noen år tilbake.
Langø presiserer at selskapet Graving og Transportservice AS har drenert rundt 200 eiendommer
i hagebyen, og at det bare er noen få steder som har
fått dårlig jord. – Vi har aldri hatt så flinke folk til
å drene, så utfordringen har vært at selv godkjente
leverandører ikke alltid har levert god jord.

KRIGSVITNE GÅTT BORT
Sverre Kokkin døde 27. april – 95 år gammel, og
med er et av de siste krigsvitnene gått bort. Sverre
var en av de gamle hagebygutta som meldte seg til
tjeneste da krigen kom, og ble en aktiv deltager i
Pellegruppa, som først ble anerkjent av de norske
myndighetene 60 år etter krigen. Sverre Kokkin
var et skattet medlem av Mannfolkfrokosten på
Seniorsenteret og fortalte ofte om sine krigsopplevelser til en lydhør forsamling. Vi lyser fred over
Sverres minne.
Bjørn Jensen
Sverre Kokkin. Foto: Pål Rødahl
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Fram til 27. juni viser
fotogalleriet Vasli Souza
på Damplassen utstillingen Images of Woman
med den finske kunstneren Vilma Pimenoff. Bildene består i hovedsak
av et utvalg stillebenfotografier. Disse er laget
med ‘vanlige’ utklipp
fra reklame- og kvinnemagasiner;
smilende
ansikter, skinnende hår,
malte negler, som så
Vilma har klippet, brettet og refotografert.
Kunstverkene utfordrer
de meget smale rollene kvinner har i tradisjonelle og populære
historier i for eksempel
filmer og reklame.

VIL HA FLERBRUKSHALL

Et flertall i bystyret vil
ha redusert byggehøyde, stor flerbrukshall og barnehage på
NRK-tomten på Marienlyst. Blinden Vel uttaler til Hagebybladet
at dette er godt nytt for
alle brukere av Marienlystområdet, ikke minst
barn og unge.
Det er en uvanlig allianse bestående av
Rødt,
Senterpartiet,
KrF, Venstre, Høyre, Frp
og FNB, som har gått
sammen om å få mer
kontroll over utviklingen av NRK-tomten på
Marienlyst, som er solgt
til Andresen-familiens
konsern Ferd.

AKTUELT

AKTUELT

IKKE TILLATTE LEVEGGER

PRESTEGÅRDSVEIEN BLIR TRYGGERE

Grethe Johansen (86)
i Vestgrensa 10 bruker
fortsatt de rosa bussene. Her er hun avbildet
i 2017.

SØPPEL FLYTER

ENDA BEDRE
TILBUD

Ruters aldersvennlige
transporttilbude
rosa
buss er utvidet til bydelene Bjerke, Alna og
marka. Det betyr nå at
kan folk kjøre på kryss
og tvers i seks bydeler
og i marka. Det betyr at
reisende i Nordre Aker
også kan ta turen til for
eksempel Holmenkollen
eller Bogstad, dersom
de ønsker det.
Aldersvennlig transport kan nå også bestilles med spesifisering av
ankomsttidspunkt, slik
at de reisende selv kan
oppgi hvilket tidspunkt
de ønsker å ankomme
sin destinasjon. Dette
er praktisk hvis man skal
være et bestemt sted til
et bestemt klokkeslett,
for eksempel hos lege,
frisør eller lignende. Tidligere har det bare vært
hentetidspunktet man
har bestilt reisen til. Tjenesten har nå åpnet for
bestilling av umiddelbar
transport, altså at man
plukkes opp med en
gang. Tidligere har man
måttet bestille reiser
minst en time i forkant.

Godkjente levegger skal ha stående bord – ikke liggende som den på bildet. Med unntak fra Sognsveien
kan heller ikke leveggen være frittstående.

Mange hagebybeboere har levegger
som ikke er tillatt. Nå ber Havebyselskapet om at andelseierne fjerner
disse.
Av Olav Rokseth

En levegg skjermer uteplassen, men du ikke sette
opp hva som helst hvor som helst. Levegger i hagebyen er søknadspliktige uteelementer. Mange beboere har satt opp prefabrikerte levegger fra byggvarehus eller hagesentre. Disse er ikke tillatt. Andre
(som ikke bor langs Sognsveien) har frittstående levegg rundt uteplassen i hagen, og det er heller ikke
tillatt. Om de er i god stand, kan brukte levegger
legges ut på Finn for gjenbruk.

VELLYKKET REBUS
Nesten 100 barn trosset regnet for å delta på rebusen
i hagebyen 17. mai. Med støttende foreldre ble det
en fin vandring gjennom området. Fem klasser som
deltok med flest elever fikk hver 500 kroner i premie til klassekassa: 3B, 3C, 4B, 5A og 6C. I tillegg
ble 25 elever trukket ut og fikk gavepose. FAU-representantene Anniken Fischer (6C), Tuva Katrine
Nielsen (6B) og Birgitte Ringstad Vartdal (6A) ved
Ullevål skole stod for arrangementet, som fikk noe
støtte fra 17. mai komiteen i Oslo kommune.
Birgitte Ringstad Vartdal ved posten på
Eventyrplassen.
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Her er reglene om levegger som er godkjent i hagebyen:
• Du må søke styret om tillatelse til å sette opp levegg
og legge ved nabouttalelser fra tilgrensende hager.
• Levegg er bare tillatt fra husvegg og vinkelrett på
fasade. Frittstående levegg i hagen er altså ikke tillatt, med ett unntak: Ut mot Sognsveien – og bare
der – kan frittstående levegger settes opp.
• Bare én type levegg er godkjent – du finner tegninger på havebyselskapet.no
• Maks lengde er 250 cm, maks høyde er 180 cm.
• Leveggen består av stående bord som skal brunbeises.
• Hver hage kan bare ha én levegg på husfasaden.
• Ut mot Sognsveien tillates «dobbel» levegg (250
cm + 250 cm), men da må de to leddene stå i 90
graders vinkel, vinkelrett og parallelt med husfasaden.

Arbeidet med nytt fortau ned mot Arvid Storsveens plass ble startet i vår, og det skal også bli sykkelfelt på
den andre sien av veien. Foto: Olav Rokseth

I forbindelse med at det blir sykkelfelt i Prestegårdsveien, etableres det
også fortau fra John Colletts plass til
Arvid Storsveen plass.
Av Olav Rokseth

Blindern Vel foreslo et slikt fortau allerede for flere år
siden. Etter innspill fra vellet blir også fartsdumpene
heltrukne og trafikkøyen øverst i veien skal bort.
– Trafikkøyen var ikke opphøyd, så den hadde
ingen funksjon. Nå blir veiene smalere, og da er
det ikke behov for noen øy, sier Svein Ivar Mossige

i Blindern Vel til Hagebybladet.
Han legger til at en smalere vei også blir tryggere, fordi det vil redusere farten på bilene.
Ulempen er at parkeringsplassene langs veien
forsvinner, noe Blindern Vel var imot.
– Vi er fornøyde med at det når blir en trygg
forbindelse for fotgjengere mellom de to plassene.
Det neste vi håper på er at det blir en åpning i
gjerdet på Arvid Storsveens plass slik at man kan
krysse plassen diagonalt fra Prestegårdsveien, sier
Mossige.
Sykkelfeltet vil gå på høyre side av veien når du
sykler oppover fra Blindernveien mot John Colletts
plass.

KRITISK FOR TURN
Ullevål ILs turnavdeling har slitt med rekruttering til
tillitsverv i mange år, og nå er situasjonen kritisk.
Av Bjørn Jensen

Hvis ingen melder seg til å bidra med driften som frivillig kan
det føre til at turnavdelingen må innstille, og tilbudet om gymlek for barn og trim for voksne forsvinne etter nesten 100 års
virksomhet.
Turningen startet i 1923 på Waisenhuset/Vestre Aker skole
før den flyttet over til Ullevål skole da denne sto ferdig i 1926,
og har siden hatt fast tilhold i skolens gymsal. Turnpartiene har
vært overtegnet i de senere årene, så det vil være tragisk om disse
populære tilbudene i lokalmiljøet blir borte. Ullevål IL oppfordrer engasjerte foreldre til å melde fra på turn@uil.no om sin
interesse for å bidra til fortsatt liv i turnavdelingen.

Det populære turntilbudet på Ullevål
skole kan forsvinne hvis ikke det melder
seg frivillige til driften.
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I begynnelsen av mai
får Hagebybladet inn
følgende litt triste melding fra Jon Vislie. «Du
bør ta bilder av hvordan
det ser ut på Damplassen nå. Søppelet flyter,
og søppelkassene er
sprengfulle. Da forretningene, særlig Åpent
Bakeri og Lofthus skulle
åpne for noen år siden,
fryktet noen av oss at vi
nettopp ville få slike tilstander. Jeg har kontaktet Bymiljøetaten gang
på gang om å få mer
rydding, flere søppelkasser der folk faktisk
sitter. Men der synes de
å være mer opptatt av
sykkelstier.»
Daglig leder i Havebyselskapet sier at det
dessverre er beboere
som bare slenger fra
seg søppel selv om
søppeldunkene ikke er
fulle. I dag må ansatte
i borettslaget bruke
arbeidstid på å plukke
søppel, tid som kunne
blitt brukt på de mange
viktige
vedlikeholdsoppgavene som Havebyselskapet har.

AKTUELT

KRITISK TIL UTBYGGING PÅ GAUSTAD
Havebyselskapet har en rekke
innvendinger mot bygging
av nytt sykehus på Gaustad,
fremgår det av et høringsnotat
fra borettslaget.
Av Olav Rokseth

«Gjennom hundre år har hagebyen vært
et enestående eksempel på god byutvikling og hensynsfull stedstilpasning. Det
samme kan vi ikke si om planene for
Gaustad. Det er 800 meter i luftlinje fra
Rikshospitalet til Ullevål hageby på nedsiden av ringveien. Våre innvendinger er
knyttet til størrelse, trafikk, støy, tilgang til
nærskog og friluftsliv og manglende helhetstenkning,» heter det i høringsnotatet.
ØKT TRAFIKK OG STØY Borettslaget omfatter 650 husstander, og er bekymret for
økt trafikk og støy. Det viser til at hundretusener nye pasientbehandlinger og tusener
flere ansatte vil øke biltrafikken til Gaustad
og gjennom hagebyen, og beklager at trafikkonsekvenser bare er utredet i umiddelbar
nærhet og ikke for tilfartsveier som Sognsveien.
«Sognsveien skjærer gjennom hagebyen, som en viktig ferdselsåre for alle som
skal ut på ring 3 eller til Gaustad. Økende
trafikk er en betydelig ulempe for alle som
bor i Hagebyen og de som har skole- eller
barnehagebarn som krysser veien,» skriver
selskapet.
Selskapet påpeker også at ny akuttavdeling på Gaustad vil føre til at ambulanser
vil følge Sognsveien som raskeste trasé fra
sentrum. «Vi er bekymret ved tanken på flere utrykningskjøretøyer i en miljøgate med
sykkelfelt og mange myke trafikanter, der
bilene står i rushtrafikken,» står det.

En eventuell utbygging av et gigantsykehus på Gaustad vil kunne øke trafikken langs
Sognsveien. Foto: Olav Rokseth

TRUER NÆRSKOG Selskapet påpeker at
utbyggingsforslagene omfatter store bygningsvolumer som vil tårne over fredete
Gaustad sykehus og komme i konflikt med
nasjonale kulturminneinteresser. I tillegg vil
omlegging av Sognsvannsveien bygge ned
grøntområdet rundt det gamle sykehusanlegget.
«Gaustadskogen er vår nærskog og
nærmeste inngang til marka. Vi er uenige
i påstanden i fagrapport Friluftsliv, der det
heter: «Gaustadskogen, som er det viktigste
grøntarealet for barn og unge i planområdet, blir ikke direkte berørt av utbyggingen,» heter det.
KONFLIKT MED VERN Dersom Gaustad-planene realiseres, vil sykehusområdet
på Ullevål bli frigitt. Ullevål hageby vil få
Norges største sykehus i nord og en massiv
boligutbygging i sør, og borettslaget er be-

kymret for den samlede belastningen for et
verneverdig boligområde, i anleggsperiodene og tiden etterpå. Selskapet skriver: «Når
planene splittes opp i separate prosesser, blir
ikke disse to utbyggingene sett i sammenheng. Det overordnede byplangrepet og
totalbelastningen blir dermed ikke vurdert.
For at prosessen skal bli tilfredsstillende, mener vi at det burde foreligge en områderegulering, ikke bare detaljplaner.»
Borettslaget er videre kritiske til at konsekvensutredningene begrenser seg til området innenfor planavgrensningen, som er
snevert. «Rapportene burde gått lengre i å
utrede virkninger på nærområdet. Vi spør
om disse manglene kan innebære at utredningskravet som følger av forvaltningslovens
§ 17 ikke er oppfylt,» skriver Havebyselskapet.
Hele høringsnotatet kan leses på havebyselskapet.no

HVEM KAN SVARE?

Jan Erik Holst i Elgveien undrer seg over
to ”ruiner” i hagebyen: Nederst i Halsparken er det noen trapper ved gjerdet, foran
noe som kan se ut som rester av en scene.
Og øverst i skråningen ved Ullevålsalleen
38 er det rester av en liten grunnmur nede
ved gjerdet. Hagebybladet tar gjerne imot
tips hvis det er noen av leserne som vet
hva disse har vært.

Betongblokker nedenfor Ullevålsalleen 38
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Trapp i Halsparken
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Her er flere av hagegruppen samlet i John Colletts allé 40. Fra venstre: Maria Urheim, Kristin Høiseth Rustad, Kristin Zeiner-Henriksen,
Ursula Münster (bakerst i svart), Anita Koren og Marianne E. Lien med barnebarnet Mikkel på fanget. Line Indrevoll Stänicke og Eva
Nyeborg er også med i hagegruppen. Foto: Olav Rokseth

Hager i fokus
Er du hageinteressert? Da
kan hagegruppen til Ullevål
hageby velforening være noe
for deg.
Av Kristin Zeiner-Henriksen

Formålet med gruppen er å skape et forum hvor man kan dele erfaringer, få tilgang på råd og veiledning, fremme et
bærekraftig hagebruk og styrke det sosiale
fellesskapet rundt hagene. Hagegruppen
sender ut månedlige hagebrev med tips og
inspirasjon til gruppens abonnenter. Ønsker du å abonnere på hagebrevet så sender du en mail til mariaurheim@gmail.
com. Det er i skrivende stund kommet
ut to brev, i april og mai. Noen av temaene var forkultivering av spiselige vekster,
beskjæring av roser, formering og deling
av stauder, selvsådde stauder og dyrking

i pallekarmer, store krukker eller andre
høybed.

AKTIVITETER Hagegruppen håper å
kunne gjennomføre arrangement som
plante- og frøbyttedag, hagebesøk, demonstrasjon av beskjæring og å delta på
vellets eplefest. Eplefesten blir 5. september forutsatt at forholdene ligger til rette
for det, og planen er å samkjøre med utstilling av nyttevekster og sopp og soppkontroll (se egen sak s. XX)
Hagegruppen tar gjerne imot innspill
fra leserne om forslag til temaer, og om
noen har noe de vil dele i brevet så er det
absolutt rom for det. Da er det bare å ta
kontakt med anitakoren@gmail.com eller
kristinzeinerh@gmail.com
GARTNER Som et prøveprosjekt har
Velforeningen/hagegruppen inngått et
samarbeid med «Gartnerfolket». Her vil
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tidligere hagebybeboer og gartner Julie Askildt og hennes kollega bistå med
faglige råd og veiledning gjennom en
«spør-eksperten»-spalte. Hagegruppens
abonnenter kan da sende spørsmål til kristinzeinerh@gmail.com og så vil spørsmål
besvares så godt det lar seg gjøre.
Månedsbrevet vil også ha en fast
«tabbespalte» hvor man kan lære av hverandres feil. Har du en tabbe eller to som
du ikke unner andre å gjøre, så er det flott
om du vil dele disse til anitakoren@gmail.
com
Ullevål Hageby Hagegruppe er på Facebook. Her håper de å få i gang gode
hagediskusjoner, utveksling av tips og råd,
og kanskje bytte av planter og frø. Gruppen er også på Instagram og heter der
Ullevål Hageby Hagegruppe. Der deles
tips og inspirasjon - følg gjerne!

Damplass
tannlegekontor
Velkommen til Damplass tannlegekontor i
Ullevål Hageby. Her jobber tannlegene Lise
Flinstad og Andrea Flinstad Ludvigsen. Lise
startet tannlegekontoret på Damplass i 1988 og
i 2017 ble kontoret oppgradert og utvidet til to
behandlingsrom.
Vi er opptatt av forebyggende tannhelse og å
gi pasientene våre en trygg, god og hyggelig
opplevelse hos tannlegen.
Vi holder til på Damplass 23, 0852 Oslo
Inngang på baksiden av blomsterbutikken

Telefon: 22 56 98 19

damplasstannlegekontor@gmail.com
www.damplasstannlegekontor.no
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TONER I REGN

Regnet la nok en demper på mye av 17. mai-feiringen i år, men Ullevål skoles
musikkorps lot seg ikke stanse. Etter ﬂaggheisingen på Damplassen bar det til
Ullevål sykehus, og på ettermiddagen marsjerte de i hagebyomårdet der de også
holdt ﬂere pop-up konserter. Korpset har måttet avlyse loppemarked for tredje år
på rad, men musikkheltene kan støttes på Vipps nr. 10295. Foto: Pål Rødahl
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menn SOm faller
Hagebybeboer Guro Bruusgaard står bak den høyaktuelle spilleﬁlmen HAN
som nettopp har hatt norgespremiere. Filmen er også delvis tatt opp i hagebyen.
Av Olav Rokseth

HAN er et samtidsdrama som tar for seg
én gutt og to menn gjennom ett døgn der
de på hver sin kant av byen opplever sosiale og emosjonelle fall.
– Menn har fortsatt størst økonomisk
og reell makt i samfunnet, men jeg opplever av og til at gutten og mannen er blitt
mer sårbar slik samfunnet har utviklet
seg, sier Guro, som har skrevet manus
(sammen med Fijona Jonuzi), regissert og
produsert filmen.
– Vi lever i et samfunn som i stor grad
bygger på individualistiske verdier. Der
vellykkethet og selvfølelse ofte er knyttet
opp mot materielle verdier og uavhengighet. Et samfunn med stor fallhøyde, sier
hun.
Filmregissøren frykter konsekvensene
hvis vi ikke tar tak i problematikken.
– Mange unge menn er veldig sinte,
og det er gjerne menn med et sint og krenket tankesett som lar seg omfavne av populistiske bevegelser som for eksempel altright. Det siste tiåret har vi hatt to tilfeller
av ekstrem voldsutøvelse i Norge. Derfor
ønsket jeg å lage en film som tar for seg
psykologien til krenkede gutter og menn
for å framprovosere en debatt om temaet, sier Guro. Hun har gjort omfattende

Skolegutten Harald (Frank Werner Laug) higer etter annerkjennelse uten å bli sett av
hverken læreren eller hjemme. Her er han på vei gjennom hagebyen etter å ha stukket
av fra skolen.

research, og blant annet gjorde Karl Ove
Knausgårds essay om oppveksten til Anders Behring Breivik inntrykk.
FRYKT FOR Å BLI LEDD AV Hun forteller at hun har lest at kvinner gjerne svarer
at det de frykter mest hos det motsatte
kjønn, er å bli voldtatt eller drept, mens
menn på det samme spørsmålet svarer at

Arbeidsledige Emil Johansen spiller Eirik som blir ydmyket og begynner å forfølge andre.
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det de frykter mest hos kvinner er å bli
ledd av. – Det er knyttet til HAN fordi
filmen skildrer det krenkede mennesket
ved å utforske bildet av mannen. Frykten
for å miste ansikt er noe alle bærer med
seg. Men det finnes noen menn med en
voldsom aggresjon mot kvinner og minoriteter, og handler dette dypest sett om en
frykt for å bli krenket? Jeg har ingen svar,
bare mange spørsmål. Men jeg synes tematikken er viktig og den har lenge opptatt meg, sier hun.
Hun synes det ikke er så rart mange mener at mannsrollen er i krise siden
kvinner har stått i kamp og diskutert og
definert sitt kjønn og sin rolle i 150 år,
mens menn først den senere tid har begynt på samme ferd.
Vi lurer på om hun omfavner den omstridte kanadiske psykologguruen Jordan
Peterson som har hatt stor suksess med
sine bøker som tar utgangspunkt i samme
tema.
– Jeg skjønner at han får gjennomslag, for endelig er det noen som uttrykker
det mange menn føler. Selv har jeg ikke så
mye sans for ham. Han forenkler for mye,
og snakker om kvinnen som det svake

Guro Bruusgaard har bodd i Sognsveien 61 siden 2011 sammen med kjæresten Christian Schnitler (designer av jubileumsboken Landsbyen i byen – Ullevål hageby 100 år) og barna John på 8 år og Bonnie på 13. Foto: Pål Rødahl
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Til sammen har vi
44 års erfaring med salg av
eiendom i Ullevål Hageby
og omegn

kjønn. Da er jeg mer påvirket av Simone
de Beauvoir og hennes tanker om at man
ikke er født som kvinne, men blir en. Det
samme gjelder for menn, tenker jeg.
VURDERE MODENHET Filmregissøren
forteller at hun ikke har så mange svar på
problematikken hun tar opp, men tror at
mye kan gjøres med guttenes situasjon i
skolen.
– Statistikken viser at gutter i større grad enn jenter faller utenfor i skolesystemet. Skolegangen ble utvidet til 13 år
uten at det ga bedre resultater. Det førte
bare til at barna mistet ett år med lek og
at mange begynte på skolen uten å være
klar for det. Jeg mener det er feil å sende
femåringer på skole, og at man burde vurdere barnets modenhet før skolestart. Det
er kjempeviktig for selvfølelsen at du får
til noe, og det gjør du ikke hvis du ikke er
moden nok. Med filmen vil jeg også si noe
om behovet for å bli sett og anerkjent, et
grunnleggende menneskelig behov. Men
hva skjer når han ikke blir det?
FANTASTISK MED BYGDEKINO HAN
er en indiefilm som det kostet bare 6,1
millioner kroner å lage. Da de skulle filme
der noen gikk bortover gaten, sparte de
penger ved å sette fotografen i en rullestol
i stedet for å ha kameraet på skinner. Rullestolen fikk de låne av seniorsenteret på
Damplassen.
– Tidligere rektor og lærere ved Ullevål skole var også veldig hjelpsomme i
forbindelse med innspillingen, sier hun.

HAN ble filmet over flere år. Opptakene på Ullevål skole er fra høsten 2019. – Det var
veldig gøy ha med klassen 7 B som statister, sier Guro Bruusgaard.

Videre ble huset til brødrene hennes,
Nils og Jo Bruusgaard i Bukkenes Bruses
vei 12 a og b, brukt i flere scener.
Guro forteller at hun valgte å bruke
hagebyen fordi hun kjenner miljøet og av
praktiske årsaker, men også fordi Hagebyen er et privilegert miljø og for å vise at
utenforskap er uavhengig av klasse.
Det er flere filmfolk som bor i hagebyen, og vi lurer på om man møtes for å
diskutere idéer.
– Vi har ingen klubb for filmfolk i hagebyen, nei, men jeg kjenner godt Karin
Julsrud.
– Filmregissør Ulrik Imtiaz Rolfsen uttalte
til Hagebybladet for noen år tilbake at kinosalen
på John Colletts plass burde kunne brukes som
en ﬂerbrukssal for blant annet ﬁlmframvisning.

Hva synes du om den idéen?
– Det hadde vært fantastisk med en liten bygdekino her på Ullevål. Det vil være
fint om det finnes flere visningsrom enn
bare det de store aktørene disponerer.
– Er det noen ﬁlmer som har gjort spesielt
inntrykk på deg?
– I farten kan jeg trekke fram Rosetta av Dardenne-brødrene, The squid and
the whale av Noah Baumback. Og Hustruer av Anje Brejen.
Siden hennes egen film allerede er
blitt svært godt mottatt (se rammesak),
har hun lave skuldre med tanke på anmeldelser.
– Jeg er mest opptatt av eﬀekten filmen kan få for den enkeltes liv, sier hun.

fine anmelDelSer
HAN er produsert av kollektivet Alternativet Produksjon som Guro Bruusgaard
var med å stifte. Bruusgaard vokste opp
i Tønsberg, og er utdannet fra Nordland
Kunst- og Filmfagskole (der hun nå er veileder) og Filmhögskolan i Göteborg. Hun
virket som både regissør og manusforfatter for den prisvinnende kortfilmen Sirkus
i 2010, produsert av Karin Julsrud
De tre hovedrollene i HAN innehas
av Johannes Joner, Frank Werner Laug
og og Emil Johnsen. Laila Goody, Marte
Magnusdotter, Per Gørvell, Gisken Armand og Liv Bernhoft Osa bekler noen
av de andre rollene.

HAN ble godt mottatt på Tromsø
Internasjonale Filmfestival i januar, og
hadde verdenspremie i Moskva 22. juli
der den fikk mange fine anmeldelser i
russisk presse. Noen ble også provosert
av filmen.
Filmen skal i den kulturelle skolesekken for videregående.
Hagebybladet fikk mulighet til å se filmen før bladet gikk i trykken. Vi skal ikke
forsøke oss som filmanmeldere, men bare
kort si at den gjorde et meget sterkt inntrykk. Skuespillerne briljerer, og det er en
dirrende og uforutsigbar nerve igjennom
hele filmen.

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

WWW.SEM-JOHNSEN.NO
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Vi fant, vi fant!
Gullstjerne, vill-løk, løkurt, skvallerkål, brennesle, løvetann, korsknapp,
spisslønn og almefrukt …. I løpet av en knapp 20 minutters gåtur fra Damplassen til bunnen
av Jutulbakken hadde hagebybeboerne Pia Fjellner og Anne Mæhlum fylt kurvene sine til
randen med spennende urter og velsmakende nyttevekster.
Tekst og foto: Knut Hovind

– Vi har verdens beste fritidssyssel, sier
Pia Fjellner og Anne Mæhlum. De er
gode venninner og nære naboer i hagebyen og de brenner for samme hobby: De
går på grønn skattejakt både i nærmiljøet
og i Nordmarka. Og det de jakter på er
nyttevekster og sopp. – Det vokser mye
spiselig og godt i hager og grøftekanter i
hagebyen vår. Og selv om stadig flere folk
i bydelen vår er blitt klar over dette og har
begynt å bruke av de tilgjengelige ressursene de har rundt seg, er denne skattekisten fortsatt ukjent for mange.
SPENNENDE JAKT Hagebybladets utsendte er beklageligvis i siste kategori. Etter å ha bodd i området i over 30 år, har
han pinlig nok ikke observert annet enn

ugress, skrot og vissent løv når han har latt
blikket fare over grøftekanter og hagegjerder. Men etter at han nylig fikk være med
Pia og Anne på en gåtur fra Damplassen
til bunnen av Jutulbakken, har en ny verden åpenbart seg for ham. Forundret og
overrasket har han nå fått forståelsen av
at det gjemmer seg ufattelig mye «grønt
gull» rett utenfor ytterdøren.
Og det var en sann fryd å observere
de to entusiastene som – sittende på huk,
på knærne eller liggende langflate ved hagegjerder og i grøftekanter – jakter på den
ene spennende veksten etter den andre.
Og etter knappe 20 minutter var sankenettene deres breddfulle av følgende
vekster: Gullstjerne, vill-løk, løkurt, skvallerkål, brennesle, løvetann, korsknapp,

Det gror mye spennende langs hagegjerdene. Her viser Anne frem løkurt, mens Pia har
skvallerkål i hendene.
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Denne vill-løken fant jentene i en grøftekant nederst i Jutulbakken. Nok et bevis
på at det gror gull overalt, bare man er
flink til å se og lete.

spisslønn og almefrukt. De to sistnevnte
er hentet fra trærne spisslønn og almetre.
– Vi bedriver jakt uten blod, forteller
Pia og Anne leende, og mener at hobbyen
dere er givende og morsom på så mange
vis. – Vi er hele tiden ute etter å utvide
kunnskapen vår. Det er både spennende
og et stort ansvar med å være kontrollør
på vegne av Norges sopp- og nyttevekstforbund, og veldig fascinerende hele tiden
å lære nye ting. I tillegg får vi frisk luft,
mosjon og fine naturopplevelser.
ARRANGEMENT PÅ DAMPLASSEN
Både Pia og Anne er også ivrige soppsankere, og de har funnet mange spennende
(og hemmelige) steder i Nordmarka. Etter
flere kurs er de blitt såkalte soppsakkyndige. Nå er de under sertifisering til å bli
nyttevekstkyndige.
I fjor leverte Pia hele 50 kilo skogssopp til dagligvarebutikken Kolibri på
Damplass. Mesteparten selges i løsvekt
eller brukes i «Dagens middag», men noe
selges også som tørket sopp i små plastposer, noe som er populært blant kundene
utenom soppsesongen.
– Vi er nå i dialog med Havebyselskapet om å få holde et arrangement på
Damplassen søndag den 5. september,
forteller Pia. – Her skal vi ha en utstilling
av sopp og nyttevekster og holde soppkontroll. Hagebybeboerne er hjertelig
velkomne til å komme med sine fangster
av sopp. Kolibri er samarbeidspartner til
dette arrangementet, og de skal selge relaterte matvarer.
I skrivende stund er ikke alt avklart.
Det er jo en forutsetning at smittevernreglene tillater dette arrangementet, men vi
krysser fingrene for at verden er gjenåpnet
da!
Se oppskrift s. 24

Pia og Anne er også ivrige soppsankere,
og i fjor leverte Pia hele 50 kg skogssopp til Kolibri på Damplassen. Noe av
soppen selges tørket i små poser. De er
populære.

Pia og Anne finner gull både på bakken
og i trærne. Her smaker de på spisslønnblomster.

Etter bare en kort sanketur i Hagebyen, hadde Pia (t.v.) og Anne fylt kurvene sine med
masse godsaker. Ikke rart de smiler fornøyd.
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kJemPeGODt uGreSS

Anne har skrevet bøkene Fra naturens
spiskammer og Fra hagens spiskammer i samarbeid med Nina Dreyer og Jim Dreyer Hensley på Gyldendal.
Hun har også nylig startet internettsiden viltgodt.no Via denne kan firmaer og
privatpersoner bestille guidede turer og
kurs med Anne og Pia.
I bøkene sine har Anne samlet mange
gode oppskrifter på salater og andre bordgleder. Nedenfor presenterer hun bakverket
ugressknuter til Hagebybladets lesere – og
her er alt fyllet funnet i grøftekanter og ved
hagegjerder i hagebyen vår.
UGRESSKNUTER
Ca 16 stk
DEIG:
• 900 g hvetemel
• 1 pose tørrgjær
• 4 dl melk, grønn te
eller vann
• 2 egg
• 150 g romtemperert

•
•
•
•

smør
1 ts sukker
1 ts salt
Egg til pensling
Havsalt til dryss

FYLL:
• 150 g ugressblader
(jeg brukte 60 g
løvetann, 60 g skvallerkål, 30 g løkurt)
• 1,75 dl olivenolje

• 150 g pinjekjerner
• 2 fedd hvitløk, eller en
neve ramsløk
• Salt
• Pepper

Bland alt det tørre. Pisk egg og melk
sammen og varm opp til rundt 36 grader.
Hell den lunkne væsken over det tørre mens
du elter på lav fart i 10 minutter med en
kjøkkenmaskin med eltekrok. Tilsett deretter smøret i terninger og elt videre i 10
minutter hvor de første 5 minuttene på lav
fart og øk litt de neste 5. Form deigen til
en ball og sett den til heving i en oljesmurt
bolle med plastfolie over i ca 1 time eller til
deigen oppnår dobbel størrelse.
Lag ugressfyllet ved å blande olje, hvitløk og ugress. Mos det sammen med en
stavmikser til en fin mos. Smak til med salt
og pepper og rør inn hele pinjekjerner (spar
noen til dryss på knutene).
Kjevle ut deigen i et rektangel, ca. høyde 43 cm x bredde 60 cm. Smør fyllet utover hele flaten og brett øvre del av deigen
nedover 1/3 del og brett deigen nedenfra

og oppover 1/3
del. Da skal du ha
3 lag med deig og
en flate på ca 14
cm x 60 cm. Kjevle
deigen slik at høyden går fra ca. 14
cm til 20 cm. Kutt
deigen (i høyderetning (20 cm)) i 16
like tykke remser.
Strekk remsene og
tvinn de godt og
lag «knuter». 8 knuter på hvert stekebrett
med bakepapir. Etterhev i ca 40 minutter
tildekket med kjøkkenhåndkle. Smør knutene med pisket egg og gi de et bittelite dryss
med havsalt og pinjekjerner.
Stekes på 200 grader med over og undervarme i 15-20 minutter, til de får gylden
stekeskorpe.
Hvis du har ramsløk kan du bruke en
neve av dette i stedet for hvitløk. Bland også
i rester med krydderurter hvis du har. Her
er ugress du kan bruke: blader av brennesle,
løvetann, skvallerkål, groblad, løkurt,
ugressklokke og ryllik.

Trenger du tannlege?
Nye pasienter ønskes velkommen!

Vi har økt kapasitet og tilbyr all type tannbehandling til våre pasienter.
Ta kontakt på telefon eller e-post, eller kom gjerne innom i våre nyoppussede lokaler
i Vestgrensa 4 ved John Colletts plass.

Tlf: 22 46 36 71 (8.30-15.30)

post@tennerihagen.no | www.tennerihagen.no
Åpningstider: mandag - fredag 8-16
24

Ullevål
Trikkesløyfa
Sognsveien

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

7-23
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Skulpturene Tone Seppola lager av hunder og vasene som heter FOLK har sitt eget
unike uttrykk og personlighet. Foto: Olav Rokseth

Humørfylt
keramikk

Koronaen ga Tone Seppola mer tid til å konsentrere seg om det
hun liker aller mest: å lage keramikk. Nå selger hun produkter
både gjennom Kolibri og klesbutikken No. 22 på Damplassen.
Ikke bare det, Prinsesse Märtha Louise har også bestilt kunsthåndverk fra henne.
Av Anita Daae og Olav Rokseth

I flere år drev Tone eget keramikkverksted
på Sagene der hun etablerte merket babydesign.no med egen nettbutikk som solgte
barneservice.
– Det var lærerikt å være gründer, men
etter hvert ble det for mye logistikk og for lite
kreativitet, så i 2017 solgte jeg firmaet og tok
en mastergrad i pedagogikk, sier hun.

De siste årene har hun laget keramikk
på fritiden og jobbet full tid på sjokoladefabrikken Freia som prosjektleder i besøkssenteret Freialand. Så kom koronaen og
hun ble delvis permittert. Dette, sammen
med at barna ble større, ga henne tid til å
lage mer personlige ting.
– Jeg slapper mer av med kunsten nå,
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Hvis Tone ikke får utløp for
kreativiteten sin, blir hun fort litt
gretten – Da sier mannen min at
jeg bør ta en tur ned i verkstedet som jeg har i kjelleretasjen,
sier hun. Foto: Olav Rokseth

og føler ikke det samme presset som før,
sier hun.
LOKAL HEIAGJENG Det var venner i hagebyen som hjalp henne med å selge produktene sine i nærmiljøet. I No. 22 selger
hun øredobber, mens Kolibri selger skåler.
– Uten heiagjengen min hadde det ikke
blitt noe av, sier hun.
I tillegg selger hun gjennom butikken
Pikelus på Lørenskog og man kan også kjøpe direkte fra henne via instagramkontoen
@toneseppola. Her tilbyr hun også et online
keramikkurs.
– Man trenger ikke ha dreieskive og ovn
for å lage keramikk. Dersom man er helt nybegynner så kan man lage de ulike produk-

Prinsesse Märtha Louise tok kontakt med
Tone i våres, og sammen kom de fram til
hva slags kopper, skåler og en skulptur
som hun ønsket seg. Foto: Privat

Tone vil at det hun lager både skal ha
bruksverdi og ha et humoristisk uttrykk.
Foto: Mathilde Seppola.

Disse skålene selges på Kolibri. Foto: Olav Rokseth

tene jeg viser på kurset med leire som kan
lufttørkes. Dette kan kjøpes på blant annet
Clas Ohlson.
Noen vil kanskje huske keramikken fra
TV2 program God morgen Norge der noen
vaser ble utstilt, og hun har også være representert i en reportasje på Trines matblogg.
Men det hun er mest stolt av, er at hun er
med i Krane galleri i Tromsø.
– Jeg har alltid drømt om å få være med
der. Det betyr mye for min tilhørighet til
Troms og Nord-Norge, sier hun.

vålsalleen 14 og fra 2013 i John Colletts allé
67, langt fra der hun vokste opp, i Finnsnes
i Senja kommune. Det store veiskillet i livet
skjedde da hun var 17 år gammel. Familien
flyttet til Singapore, og det var her hun fikk
muligheten til å utvikle seg som formgiver.
– På Finnsnes hadde kunst og håndverk-timene hovedsakelig bestått av sløyd
eller håndarbeid og noe få andre aktiviteter.
Disse fagene besto ofte i å følge et mønster,
og resultatet ble nøye målt og vurdert etter
en satt fasit. I Singapore fikk jeg prøve ut
forskjellige kunstformer der egen prosess og
engasjement var i fokus, ikke det ferdige resultatet. For meg var dette befriende og en
måte å kunne utforske og erfare uten å være
redd for å gjøre feil. Valget falt spontant på

FRA FINNSNES TIL SINGAPORE Tone og
familien (mannen Troels og barna Mathilde
(19) og Sofia (14) er godt etableret i hagebyen
med nærmere 20 år i området, først i Ulle-
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keramikk hvor jeg virkelig fikk utfolde meg.
Det inspirerte meg til å ta videreutdanning
innen design og forming da vi reiste hjem
igjen til Norge.
DANSK OG RETRO INSPIRASJON år
Hagebybladet er på besøk på verkstedet ser
vi blant annet bruksgjenstander i keramikk
inspirert av mønster fra glasskålene som var
vanlig i norske hjem på 1970-tallet og gjenstander med rene, enkle former.
– Jeg er gift med en danske og har tilbrakt mye tid der, så jeg har hentet mye inspirasjon fra danske keramikere. Jeg er opptatt av at det jeg lager skal ha bruksverdi,
ikke bare være til pynt, og at de skal ha humor eller glimt i øyet.

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

Plassen utenfor seniorsenteret har utsikt til resten av Damplassen. Her har de tre ansatte benket seg med kaffe og vaffel: Karina Nummedal
Shandiz (f.v.), Noura Balaiz og Lisbeth Brønnes.

ØNsker Mer uTeserVeriNg

Av Olav Rokseth

– Brukerne av senteret skal kjenne seg
igjen, samtidig som vi ønsker å nå ut til
flere, sier Karina.
Ett av grepene hun vi se nærmere på
er utearealet. – Det er så fint og bør kunne utnyttes bedre. Her er det plass til flere
bord, og vi kan også gjøre det mer innbydende, sier hun.
Om sommeren kan eventuelt døren
som går rett inn til serveringsdisken åpnes. Hun ser også for seg muligheten for
et utvidet serveringstilbud. Hun under-

streker at dette er foreløpige tanker, og at
hun først ønsker å rådføre seg med noen
som har kompetanse på servering. – Er
det noen i hagebyen som føler de kan bidra, er det hjertelig velkomment, sier hun.

SAMBRUK Noe annet som bydelen ønsker, er sambruk av lokalet. Foreldrerepresentantene (FAU) ved Ullevål skole og
Berg skole har kontaktet senteret for å se
på muligheten av dette, og kanskje kan
lokalene brukes som ungdomsklubb en
gang eller to i måneden. – Generelt ønsker vi større involvering fra både brukere og nabolag, og vi vil gjerne invitere til
åpent hus for å høre hva folk ønsker seg,
sier Karina.
Hun sier at bydelens overtakelse, som
ble markert på senteret 7. mai, gir større
trygghet og forutsigbarhet for både brukere og de ansatte. – I tillegg får vi kolleger
i seniorhuset i Pastor Fangens vei. Det er
en fordel å være en del av et større miljø
der vi kan være til gjensidig hjelp for hverandre, sier hun.
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AMFI Mye å glede seg til. Alltid.

Bydelens overtakelse av
driften av seniorsenteret på
Damplassen åpner opp for
nye muligheter. Daglig leder
Karina Nummedal Shandiz vil
blant annet se på muligheten
til å utvikle uteområdet med
tanke på servering.

Den 7. mai var det markering av at Bydel
Nordre Aker fra nyttår overtok driften av
seniorsenter etter Nasjonalforeningen for
Folkehelsen. Her er det BU-leder Bente
M. Larsen som gratulerer daglig leder
Karina Nummedal Shandiz. Foto: Olav
Rokseth

Det er planlagt en stor folkefest på
Damplassen i august for å markere det
«nye» seniorsenteret, så sant smittesituasjonen tillater det.

29

TANNLEGE VATNE MNTF /
TANNLEGE DÆHLI MNTF

Vestgrensa 4, 0851 Oslo

Telefon: 22 46 65 03

Lars
Dehli & co
Den beste maten

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

Sykkelrute kan medføre færre parkeringsplasser
GI EN JULE-

GAVE MED
MENING

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

ANKE
Psykologpraksis
DAMPLASS fra
FRISØR
kommer
nabolaget
LE
Skjer det noe hyggelig?

DAMPLASS FRISØR

Vi har lang erfaring med matlaging og
catering i nabolaget ditt.

Kognitiv og metakognitiv terapi
Gamle
og nye
for
alle psykologiske
plager.
Blomdahl.

Av Olav Rokseth

Apotek1 Ullevål Stadion
Sognsvn. 77A - 0806 Oslo

Telefon: 22 58 75 80
Man. – fre: 0900 – 1900
Lørdag: 0900 – 1700
apotek1.ullevaalstadion@apotek1.no
www.apotek1.no

Byrute 7 skal binde sammen Forskningsparken, Ullevål,Voldsløkka
og Storo mellom Ring 2 og Ring 3. Den vil gå fra Forskningsparken
i Gaustadalléen, via Problemveien til Niels Henrik Abels vei, der
den deler seg i to traséer frem til Jutulveien. Den ene traséen følger
Eventyrveien, mens den andre fortsetter til Jutulveien via John
Colletts allé. Fra Ullevål skal ruta følge ruta Jutulveien og Stavangergata til Bjølsen.
Kommunikasjonsrådgiver Liv Jorun Andenes i Sykkelprosjektet
opplyser at dette kan innebære at parkeringsplasser forsvinner i
både Jutulveien og John Colletts allé. I Eventyrveien er det trolig
bare snakk om merking av sykkelruten. Byrådet har bestemt at alle
rutene skal være ferdigstilt innen 2019,og beboerne vil bli informert
gjennom brev i posten når arbeidet på de forskjellige rutene starter.

BARNA VIKTIG
Spesialkonsulent Knut Hammervold i Bydel Nordre Aker forteller at
bydelen lenge har arbeidet for å få blant annet denne sykkelruten
på plass. − Ikke minst vil det være viktig å få redusert biltrafikken
rundt Ullevål skole og andre skoler.Da kan kanskje barna selv sykle
til skolen, og vi kan rekruttere en ny generasjon av syklende beboBåde store og små benyttet seg flittig av badstuen i våres. Fra venstre Kari Joynt, barna
Maria
og Katharina, Alice Marcia Ennals, Gina
ere,
sier han.
Bast Mossige og Hilde Næss. Foto: Olav Rokseth

VarMeNDe LYkkePiLLe
LA SAMTIDEN OPPLYSE DEG!

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

Vi selger
gavekort til jul
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VELKOMMEN

Av Olav Rokseth

innom for en hyggelig
handel eller
behandling

Gina Bast Mossige tok tak etter at venninnegjengen hennes på
grunn av koronaen ikke kunne møtes til sine ukentlige treﬀ på
badstueflåtene i Oslofjorden.
– Jeg ville gjøre noe for å komme ut av den tunge perioden
i vinter, så jeg søkte på nettet og fant fram til hyggeutleie.no. Vi
måtte vente noen uker, men i mars ble badstuen rullet på plass.
Bruken ble fordelt på timebasis, og det hele har fungert knirkefritt selv om ikke alle kjente hverandre så godt. Badstuen ble så
populær at leien ble utvidet til åtte uker. Nå arbeider en gruppe på
ti naboer om å kjøpe en tilsvarende badstue for i utgangspunktet
en periode på to år. Etter det kan badstuen eventuelt selges. Ny
pris er fra 40.000 kroner og oppover.
ET FRISTED Gina innrømmer gjerne at hun er badstueentusiast.
– For meg er badstue en lykkepille, ikke minst gjennom vinteren.
Det er et fristed der jeg kobler av, og etter en time i varmen merker
hun at humøret er et annet.

Damplassen 23
tlf 22 69 44 96

Blomdahl.
Hulltagning/piercing
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DAMPLASS FRISØR

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

Man. – fre: 0900 – 1900
Lørdag: 0900 – 1700
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I Jutulveien og John Colletts allé kan det bli
færre parkeringsplasser når sykkelruten gjennom Ullevål Hageby og Nedre Tåsen etableres
DAMPLASS FRISØR
i 2018.

færre par
nom Ulle
i 2018. D

| 31

Berg Lions Club
ANKER-NILSSENS
MOTE
& UTSTYR
DAMPLASS FRISØR
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Sykkelrute kan medføre færre parkeringsplasser

Noen beboere i Tåsenløkka borettslag gikk
i våres sammen om å leie en mobil vedfyrt
badstue. Det ble så vellykket at de nå vil kjøpe
seg en.
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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
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Kontakt:
Åpningstider: man, ons,
tors, fre 08 00-18 00.
Tirs: 10 00-19 00.
Lørdag etterHenning
avtale. Stene
Frode Rise
Egil Råstad

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.

Bentsebrugata 31c (rett over Bjølsen skole) • englebarn@englebarn.no
930 83Åpningstider:
685
476 59
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og lørdager
10-1557 900
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VELKOMMEN TIL
Connie.

Utvidede åpningstider før jul fra 11/12:
man-fre: 10-18, lørdager 10-16 og søndager 14-18
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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

