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ENERGI I FRI
UTFOLDELSE
Det er mange former for energi som utfol-
der seg i Ullevål hageby og området rundt. 
Ta for eksempel kreativ energi. I denne ut-
gaven av Hagebybladet omtaler vi hele ni 
bøker som forfattere i nabolaget står for i 
høst. Her kan vi lese om hvordan vi skal 
snekre, om bandet Eagles, om krydder-
nes historie, om vin og nytelse, om visuell 
kommunikasjon, i tillegg til en mørk kom-
edie om en motstandsgruppe under krigen 
og en krim fra fi skeribransjen. 

Et eksempel på sportslig energi i na-
bolaget vårt vises på midtsidene med et 
bilde fra tennisbanene ved Halsparken.

Så har vi den demokratiske energi. 
Hele 81,3 prosent av de stemmeberet-
tigede i Ullevål skoles valgkrets utførte 
borgerplikten sin. Mer lokalt så bestrider 
beboere plan og bygningsetatens påstand 
om at parkering langs John Colletts allé 
er ulovlig. Videre klager Foreningen Col-
letts kulturhus på tillatelsen fra samme 
etat til treningssenter i Kinobygningen. 
Og, uten å ta stilling til selve sakene, var 
det fi nt å se engasjementet på generalfor-
samlingen i havebyselskapet der hele 126 
stemmeberettigede var representert. 

For ikke å snakke om all den humo-
ristiske energien som fi nnes her. I septem-
ber kunne vi se en rekke eldre menn rusle 
rundt Damplassen. De deltok i Marcia 
Corte, et kostelig påfunn fra mannfolk-
frokosten ved Seniorsenteret der det var 
om å gjøre å komme nærmest idealtid. 

Teksten om tujahekker til melodien 
Halleluja av Leonard Cohen på side 29 
bidrar også til humørstigning. 

Så, etter å ha forsøkt meg på sang-
teksten Hekk av tuja, halleluja til melo-
di av Leonard Cohens Hallelujah (se side 
29) denne grytidlige søndag morgen med 
bare noen timer igjen til endelig deadli-
ne, kan jeg ikke annet enn å fortsette med 
Svantes vise: Livet er ikke det værste man 
har, og om lidt er kaff en klar. 

Riktig god høst, kjære leser!
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DNB Eiendom Ullevål 
tlf: 95 83 40 00

Vi er tolv engasjerte meglere som har flyttet inn 
i nytt kontor i Sognsveien 77 C. 

Skal du selge bolig? Da er vi klare for å hjelpe
deg med vår spesialkompetanse og kjennskap 
til ditt nærområde.

Vi ser frem til å høre fra deg!

Vi har åpnet nytt 
kontor på Ullevål

dnbeiendom.no
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«Perkele!» Jeg synes plutselig jeg hører 
Robert Stoltenbergs famøse skikkelse 
Pirka lire av seg noen fi nske gloser. Jeg er 
litt forsinket til et intervju og titter skyld-
betynget opp mot vinduet høyt over inn-
gangen til Ullevålsalléen 31. Der står en 
Mummimamma-fi gur og kikker blidt ned 
på meg.  

– Velkommen, velkommen, sier Ellen 
og ber meg om å ta veien rundt huset og 
inn i bakhagen. Den er frodig så det hol-
der og jeg får assosiasjoner til den britiske 
barneklassikeren Den hemmelige hagen. 
Små fi nker og spurv fl yr rundt oss og for-
syner seg av raust utlagt fuglemat. Ellen 
vanner en blomst som ser mer død ut enn 
levende, og peker samtidig mot en stor 
vegg med masse hvit klematis. – Mine na-
turlige gardiner, kvitrer hun.

POPULÆRE OVERSETTELSER  
Ellen er først og fremst kjent for 
å ha oversatt mange av den fi nske 
suksessforfatteren Arto Paasilinnas bøker 
til norsk. 

– Det er humoren hans som fascine-
rer, forteller Ellen, i det ektemannen Jør-
gen Stenersen kommer fra en liten spaser-
tur i nabolaget. Han slår seg ned sammen 
med oss i hagesofaen og istemmer: – De 
er jævla morsomme.

– Men nå er det slutt på oversetter-
gjerningen, forteller Ellen. – Redaktøren 
min ble nettopp pensjonist, og det er jeg 
også. Så har jeg oversatt hele 13 av Paasil-
innas romaner.

Hun har tydeligvis klart å få frem 
den underliggende humoren i Paasilinnas 
univers. Det er mange morsomme ord og 
vendinger, og bøkene dras frem som ek-
sempler på litteratur som også unge gutter 
leser. Ellen liker også mange andre for-
fattere, og leser generelt mye, ikke minst 
e-bøker på i Pad, og via Allbok-plattfor-
men.

Det må også nevnes at hun er be-

geistret for Tove Janson og hennes mum-
miverden. Det er altså ikke tilfeldig at 
Mummimamma-fi guren henger i vinduet 
og at det står en Mummi-lampe i vindus-
karmen i tredje etasje. I tillegg har Ellen 
både hatt og kjole med Mummi-fi gurer. 
Og Jørgen har en truse med Stinky. 

ET EKSOTISK SPRÅK  Og hvordan had-
de det seg at hun ble opphengt i det fi nske, 
lurer jeg.

– Jeg gikk på Katta, og latinlinja. Jeg 
bestemte meg for å lære et levende ekso-
tisk språk som ikke alle kan. Og så ville 
livet det slik at jeg havnet i Canada som 
medfølger for mannen min som fi kk jobb 
der, i London, Ontario. Det er derfor 
jeg sier at jeg er en av de få som har gått 
gjennom London på ski, sier hun og ler. 

Jørgen sitter ved siden av og humrer med.
– Og der borte havna barna våre på 

førskole hvor det også gikk fi nske barn, og 
så ble det slik. Jeg fulgte opp med fi nsk-
studier på universitetet her hjemme. Jeg 
tror for øvrig at mine første oversettelser 
er dårligere enn mine siste. Det var jo ikke 
internett og slikt da jeg starta opp. Det var 
mer strevsomt å være oversetter da.

Og er det visse fi nske ord og utrykk 
det er vanskelig å oversette, lurer jeg på. 

– Det er bare å skrive om, sier hun, 
som særlig elsker ordet sauna. Kanskje 
fordi hun også elsker utførelsen av sau-
na? Hun forteller at hun tidligere denne 
dagen var borte på Domus Athletica og 
tok sauna. – Og vet du hva? Nå leste jeg 
nettopp i Helsing Sanomat (Finlands og 
Nordens største abonnementsavis) en hel-
side om den nye badstukulturen i Oslo! 
Det er ikke hver dag vi får en helside der! 
Ellen ser såre fornøyd ut og Jørgen drar 
seg ettertenksomt i skjegget.

REDAKTØR AV HAGEBYBLADET  Men 
Ellen har gjort mer enn å oversette bare 
én forfatter. Hun har redigert og delvis 
oversatt et åttebinds verk om dyr, fem bind 
om dyr i verdens natur og tre bind om dyr 
i norsk natur. Utgangspunktet var et fi nsk 
bokverk, hvor hun måtte jobbe en del ek-
stra med ulik natur i Finland og Norge, og 
endte opp med å fjerne en mengde arter 
ferskvannsfi sk og tilføre rundt hundre ar-
ter saltvannsfi sk.

I tillegg skrev hun en håndbok for 
innvandrere i 1983, og var redaktør for et 
jubileumshefte for Akersborg vel i 2013. I 
nærmiljøet var hun kjent for sin historie-
interesse, blant annet med sin guiding på 
Ullevål i John Colletts fotspor. 

Hun var også redaktør av Hagebybla-
det i seks år, og da selvsagt med mye histo-

risk stoff . Fortsatt savner hun et lite 
grafi sk element som hun likte godt 
fra sin tid, en liten fjær på forsiden 
og som avsluttet artikler.  

ELSKER ULLEVÅL  Om området de bor i 
er hun positiviteten selv. Og Ellen vet hva 
hun prater om, for hun har også bodd i 
20 år ute i Ås.  

– Holdt på å bli gær’n. Det var alltid 
noe galt med toget inn til byen; solslyng 
eller snø på linja. Her er jeg bare noen 
minutter unna trikken. Og Sognsvann er 
ikke langt unna. Men vet du hva? En gang 
jeg var der oppe, på Sognsvann altså, med 
en liten veske rundt halsen med mobil og 
verdisaker, så kom jeg opp på land og da 
hadde noen tatt kjolen min! Jeg måtte ta 
banen ned i våt badedrakt! Litt av et syn. 
Så nå må jeg alltid ha med meg badetje-
neren min, ler hun og peker på Jørgen. 
Jørgen ser ut over hagen og nikker.

Ellen legger ut om historiske tomter 
og steder, og om barn og ungdom hun har 
truff et på sin vei som synes det er mor-
somt å høre om dette. Ullevål-området 
har en rik historie, der mye nok er ganske 

SISU I HAGEBYEN

P O R T R E T T E T

Oversetter og kulturpersonlighet Ellen Holm Stenersen har 
gjennom et langt liv levd seg inn i det fi nske. Men få steder liker hun seg bedre 

enn i sin egen hemmelighetsfulle hage og sin kjære hageby. 

Tekst: Andrew P. Kroglund Foto: Pål Rødahl

Jeg elsker ordet sauna

Det er mye kunst i huset 
til Ellen Holm og Jørgen 

Stenersen i Ullevålsalléen 
31. Mesteparten er malt av 

farfaren til Jørgen, 
Gudmund Stenersen, 

og noe av faren Karl 
Stenersen, arkitekten 

som tegnet Akersborg 
terrasse. 
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1. Hvilket år kom første utgave av Hagebybla-
det?

2. Hvilket år kom Kongen, Dronningen og 
ordfører Fabian Stang på besøk i hagebyen?

3. Hvor mange prosent av deltakerne på den 
konstituerende generalforsamlingen i Have-
byselskapet tilhørte det som med godt mål 
kunne kalles arbeiderklasse?

4. Når ble det satt opp en stasjon for bysykler 
på John Colletts plass? 

5. Hvor i hagebyen bodde arkitekten bak om-
rådet, Harald Hals?

6. Hvem er kunstneren bak de to barneskulp-
turene ved Dammen på Damplassen? 

7. Eventyrplassen vannførelag har i 25 år skapt 
is og glede på Eventyrplassen. Hva er lagets 
motto?

8. Hvilket to virksomheter ble etablert i 1922 i 
bygningen på Damplassen der seniorsente-
ret i dag holder til?

9. Hvilket år startet mannfolkfrokostene ved 
seniorsenteret på Damplassen? 

10. Hvilken virksomhet var det i Vestgrensa 4 
fra 1939 til 1993?

1. 1922
2. 2010
3. 20 prosent
4. 2017
5. Damplassen 18

6. Gustav Wolff   
7. Et isfritt samfunn er et kaldt samfunn
8. Postkontor og bank
9. 2011
10. Bibliotek

ukjent for mange beboere, mener hun. 
Hun er ellers glad i seniorsenteret på 

Damplassen. 
– Det er så koselig der, og god mat 

serverer de også, kokken Noura fra Ma-
rokko er så fl ink og koselig. Kjøtt på man-
dager, fi sk på onsdager, og kurs og fester. 
Se her, sier hun, og leter frem et bilde av 
Jørgen på en fest på senteret, med briller 
med bare én brillestang. 

Hun liker også at det er så man-
ge spennende aktiviteter på senteret, og 
forteller at hun snart skal i gang med å lese 
Garman og Worse på litteraturkveld der. 
Så det var naturlig at hennes 80 års dag i 
august ble feiret på nettopp seniorsenteret.

Det eneste negative i området hun 
kommer på er at serveringsstedet Eckers 
peker ut mot trikkelinja og det støyer en 
del. Også inne i lokalet er det støyende 
musikk. Det er et antiklimaks å komme 
tilbake fra sommerhuset hun og Jørgen 
har i Undredal i Aurland i Sogn og Fjor-
dane og over til støyen ved Eckers.

Ellers er Ellen, selvsagt, glad i Finland 
som ferieland, men får ikke lenger med 
seg Jørgen dit. Men hvem trenger Finland 
når en har et alle tiders sommersted, hvor 
de også får besøk av sine to barn og ett 
barnebarn. Barnebarnet jobber ellers nå 
i New York, på en pizzarestaurant. 

URTER OG LIV  Ellen har drevet mye 
med urter, men har blitt for gammel nå. – 
Ja, en mister de gamle interessene, jeg er 
jo faen meg 82, skyter Jørgen inn. 

Hagen sluttet de å luke og stelle for 
ca to år siden, men de elsker den nye ville 
tilværelsen der. Hun har hatt mye glede av 
å lage hyllebærsaft og plommesyltetøy av 
egen avling. I hagen har hun fortsatt noen 
urter og mye epler.

Vi snakker litt om stortingsvalget 
og klimaendringer, og her melder Jør-
gen klart fra om sin skepsis til de såkalte 
klimapartiene. Den pensjonerte professo-
ren i toksikologi bare rister på hodet over 
partier som risikerer å fremprovosere in-
dustridød, som han sier. Da rister også 
Ellen på hodet, og forteller at hun i sin 
tid satt i kommunestyret ute på Ås, for det 
gamle SF, forløperen til dagens SV. Så ek-
teparet har sitt å diskutere.

Jeg drister meg til å si at paret ofte ob-
serveres gående rundt i hagebyen. Ellen 
foran – og Jørgen bak med sin stokk. Før 
var det omvendt, får jeg høre. De ser på 
hverandre og ler. 

Jeg åler meg ut av hagen, snur meg og 
titter opp mot vinduet i det jeg hiver meg 
på sykkelen. Mummimamma står fortsatt 
der i stoisk ro. Både hun og Ellen sprer 
utvilsomt litt fi nsk sisu ut i hagebyen. 

Kontakt:
Frode Bergheim Koppergård
99 48 88
f.koppergard@nordvikbolig.no

22

selgeSkal du boligen din?
en megler aktivt for

deg den beste prisen. Bolig
Velg som jobber å
skaffe
selges ikke best på gammel vane, men
med

riktig markedsføringog Jeg hjelper
deg også med

taktiske

e-takst.

et godt håndverk, grep
.
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Pizzeriaen på Damplassen skal 
begynne med quiz. Første gang blir 
tirsdag 5. oktober, og i skrivende 
stund er det bare ledig plass til ett 
lag denne kvelden.

Olav Rokseth

Quizen vil avholdes bortimot hver tirsdag utover 
høsten. Og det er ikke ringere enn Eirik Sevaldsen, 
innehaver av pizzeriaene til Lofthus Samvirkelag, 
som skal være quizmaster.

– Quizen skal være inkluderende, så man må 
ikke ha 200 i vekttall fra Blindern for å ha det gøy 
her, sier han. 

Han forteller at det blir 40 spørsmål fordelt på 
to omganger, der stillingen etter første omgang an-
nonseres i pausen. På fl ere av spørsmålene skal det 
være mulig å diskutere seg fram til svarene. 

Det er plass til 10 lag a fi re personer. Mange 
lag har allerede booket seg inn på fl ere av de andre 
quizkveldene.

Sevaldsen har vært stand-in som quizmaster på 
The Fly Fisher på Bislet, og gleder seg til å starte 
quizen i sin egen virksomhet. 

Pizzeriaen er vanligvis stengt på tirsdager, men 
på quizdagene åpner dørene klokken 18.00 og qu-
izen varer fra 19.00 til 22.00. Det blir ikke servert 
pizza, men det blir mulig å bestille brett med ost 
og skinke pluss snacks, foruten drikke. På slutten får 
vinnerlaget en verdig premie. 

QUIZ PÅ DAMPLASSEN FABELAKTIG OPERAFABEL

Sjetteklassinger ved Ullevål sko-
le fi kk i slutten av august endelig 
framføre operafabelen Funiculì og 
Funiculà for både medelever og for-
eldre. Forestillingen vakte begeist-
ring hos publikum, inkludert Hage-
bybladets utsendte medarbeider. 

Av Olav Rokseth

Elevene ved Ullevål har jobbet med stykket siden 
november i fjor, men på grunn av pandemien har 
de ikke fått mulighet til å fremføre det før nå.

Prosjektet inngår i «Opera på timeplanen», 
i regi av Den norske opera og ballet i samarbeid 
med Teater Joker og Den kulturelle skolesekken. 
Prosjektet går ut på at utvalgte femteklasser får en 
operatime i uken med sang og drama, for å utforske 
sanger og følelser fra operaens verden sammen med 
profesjonelle skuespillere, sangere og musikere. 

Instruktører var Ragnhild Motzfeldt, Haakon 
Strøm og Kari Ramnefjell. De to sistnevnte spil-
te også Herr og Fru Skog i stykket, sammen med 
Désirée Baraula (som Funicula), Mikkel Skorpen 
(som Funiculi), og Stefan Ibsen Zlatanos (som Nat-
tens dronning). Musikere var Trond Lindheim, Jon 
Rørmark og Jostein Rørmark. 

Det er femten sanger med i forestillingen Funiculì og Funiculà. Tretten av dem er hentet fra ulike operaer 
og to av dem er eldre italienske sanger. Alle sangene har fått nye musikalske arrangementer og nye tekster. 
Foto: Olav Rokseth

VENSTREVIND PÅ 
ULLEVÅL 
Arbeiderpartiet ble 
med 23,1 prosent det 
største partiet i Ullevål 
skole valgkrets. Venstre-
siden fi kk til sammen 
56, 6 prosent av stem-
mene. 
Resultatet ifølge Nordre 
Aker Budstikke var for 
de andre partiene: Høy-
re 20,6, Venstre 17,2, 
MDG 12,6, SV 12,2, 
Rødt 5,9, Fremskritts-
partiet 2,9, Senterpar-
tiet 2,7, Kristelig folke-
parti 1,6 og andre 1,1. 
Fremmøteprosenten 
var 81,3. I hele Nordre 
Aker bydel ble Høyre 
det største partiet med 
en oppslutning på 25,5 
prosent. 

PIZZASOT RENSES
Pizzeriaen til Lofthus 
Samvirkelag på Dam-
plassen har installert et 
anlegg som renser all 
røyk fra pizzaovnen slik 
at det eneste som slip-
per ut gjennom pipa er 
vanndamp. Investerin-
gen på over 200.000 
kroner er gjort for å 
imøtekomme klagene 
fra naboer om røykut-
slipp fra restauranten. 
Pizzasteker Chris står 
her ved siden av rense-
anlegget.

Vi utfordret innehaver og quizmaster Eirik Sevaldsen med et spørsmål om datoen for da pizzeriaen åpnet 
på Damplassen, men da måtte han jammen gå til kassa for å sjekke svaret: 10. juli 2017. Foto: Olav Rokseth

UNGDOMSTEATER PÅ MARIENLYST
Marienlyst ungdomsteater er et nystartet tilbud 
for ungdom mellom 13 og 19 år. Gruppen jobber 
med improvisasjon, teaterlek, slamposei, stem-
mebruk og kroppsspråk. Ungdommen spiser 
sammen under høytlesing, de skal se forestillin-
ger andre steder og lager egne forestillinger med 
kostymer, kulisser og sminke. Målet er å fremme 
psykisk helse og livsglede for ungdom, og å ska-

pe trygghet og tilhørighet i en gruppe. Teater-
gruppen har tilhold i aulaen på Marienlyst skole 
onsdager 18.00-21.30. Kaja Irgens tok initiativ til 
teatergruppen, og hun sitter i styret sammen med 
Solveig Laland Mohn. Ingrid Stenersen er instruk-
tør. Gruppen fi kk økonomi til å starte opp gjennom 
en spleiseaksjon, pluss støtte fra Sparebank 1. Se 
marienlystungdomsteater.org

NRK-TOMT
Planprogrammet for NRK tomten omfatter bo-
liger, hotell og næringsbygg pluss fl erbrukshall 
som er krav fra nærmiljøet. Omfanget av utbyg-
gingen med volum og byggehøyder så vel som 
fordeling av boliger vs. næringsbygg må god-
kjennes av Plan og bygningsetaten (PBE) og av 
de politiske myndigheter før Ferd kan komme 
i gang med byggingen – trolig først i 2026-27. 

NYTT BRUKERRÅD
Allmøtet i seniorsenteret valgte nytt brukerråd etter 
skriftlig avstemning over 6 kandidater til 4 plasser 
med følgende resultat: Terje Wolland og Bjørn Jen-
sen med 22 stemmer, Kirsti Skjærven med 18 og Inger 
Vedeler 17 stemmer. Rådet velger selv sin leder i før-
ste brukerrådsmøte.

TRENGER FRIVILLIGE
Seniorsenteret har behov for fl ere frivillige som kjøk-
kenhjelp, sjåfør, vaskehjelp og til bibliotekhold, samt til 
kursing i data/digitale ferdigheter. Har du lyst og tid til 
å bidra med bistand til våre brukere, bes du kontakte 
Karina direkte – all hjelp på senteret vil være verdifullt.

GIGANTISK 
SOLSIKKE
Hagebybladet setter 
stor pris på tips, som 
dette vi fi kk like før 
deadline: «Vi bor i Even-
tyrveien 24 og har fått 
en aldeles enorm sol-
sikke i hagen vår. Den 
har sådd seg selv i pal-
lekarmen som vi skulle 
ha til grønnsaksbed, og 
sto der plutselig som 
et digert tre da vi kom 
hjem etter tre ukers 
ferie i sommer. Nå har 
den tatt over hele be-
det og blir bare større 
og større, og får fl ere 
og fl ere blomster. 
Beste hilsen Tone, 
Grunde, Johanne, Sigve 
og Thoralf»

NYTT FORTAU 
OG SYKKELFELT
Prestegårdsveien er 
oppgradert med nytt 
fortau på vestsiden fra 
John Colletts plass til 
Hasselhaugveien. Hele 
veien er nyasfaltert, noe 
som kan invitere til høy 
fart, så det blir viktig å 
få tilbake fartsdempere. 
Arbeidet med sykkelfelt 
var påbegynt da Hage-
bybladet gikk i trykken, 
se bildet.
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BADING 
FRARÅDES
I midten av august satte 
kommunen opp skilt på 
Damplassen der det står 
at all bading i dammen 
frarådes. Lignende skilt 
er satt opp ved fl ere fon-
teneanlegg i Oslo, og er 
et forebyggende tiltak 
mot legionellasmitte fra 
brusende fontener. Skil-
tene vil stå permanent 
frem til vinterstenging 
av vannanlegget. Bymil-
jøetaten skriver på Face-
book at «legionella kan 
smitte via små vanndrå-
per fra fontenebrus som 
entrer luftveiene».

Pressekontakt Bård 
Eion Flaen i Bymiljøeta-
ten sier at om at bading 
i fonteneanlegg ikke er 
noe de anbefaler på ge-
nerell basis, og henviser 
til at vannet i de fl este av 
byens fontener sirkulerer 
og byttes ikke ut. Etter 
hvert som fugler og hun-
der benytter seg av fon-
tenene så danner det seg 
tarmbakterier i vannet.

STØTTE FRA 
OBOS
OBOS har tildelt Ullevål 
skoles musikkorps kr. 
50.000, Lyn 1896 Fot-
ballklubb kr. 75.000 og 
Lyn Fotball kr. 75.000. 
Ordningen OBOS Ju-
bel ble etablert for å 
støtte korps, idrettslag 
og foreninger som er 
hardt rammet av koro-
naepidemien. 617 lag 
og foreninger over hele 
landet har fått støtte. 

Vi har mottatt fl ere svar på Jan Erik Holst sin et-
terlysning av opplysninger om noen «ruiner» i ha-
gebyen. Mona Elisabeth Brøther beretter følgende 
om trappene i Halsparken: «Jeg kan fortelle fra 
50-tallet at trappene ledet til en plantet lund, anta-
kelig lind, med fi ne parkbenker, på fl aten der. Det 
var et yndet, skjermet sted for alle slags leker! Ved 
siden av lunden stod en tung, liten karusell. Hvis 
man ser nøye etter fortsatte parkanlegget ovenfor 
gangveien rundt toppen, med trapp der også, og 
trapp igjen ned fra toppen til gangveien på den an-
dre siden ved banene. Jeg kan ikke huske om det 
var noe beplanting der på toppen, men det var et 
ordnet anlegg. Ellers var det rosebed mot Langlia 
og fi n grus på gangveien. Det var en vakker og fi n 
park, navnet Halsparken har vel kommet til, den 
het bare Parken.»

TREBENKER  Knut Larsson i Vestgrensa 5 skri-
ver at de tre betongklossene øverst i skråningen i 
Ullevålsalléen nok er fundamenter til trebenker. «I 
forkant (mot Ullevålsalléen) er det en fi rkantet for-
dypning, restene av en sandkasse. Benkene var nok 
der for de som passet barna som lekte i sandkassen. 
Tilsvarende kan man se bak buskene i Eventyrvei-
en 30. (Krysset Eventyrveien/Veslefrikkveien.) Der 
er det fortsatt restene etter en sandkasse for barn, 
med tilsvarende fundamenter for benker. Tomten 

eies av kommunen og de har ikke vedlikeholdt leke-
plassen på minst 50 år, så den var til i sommer helt 
overgrodd av busker og ugress. Kommunen har nå 
fjernet en del av buskene, men fortsatt står det en 
del arbeid igjen for å få plassen tilbake i bruk. Den 
var fl ittig bukt inntil det ble satt opp et gjerde mot 
Eventyrveien som vanskeligjorde adkomsten og 
buskene langs gjerdet vokste til og stedet ble glemt. 
Kanskje noen foreldre kunne ruste den opp? Gå 
gjerne på oppdagelsesferd.»

Takk også til Mona Melgaard og Fredrik Holst 
for svar

RUINER OPPKLART

Trappene i Halsparken ledet i sin tid til en plantet lund med fi ne parkbenker. Foto: Olav Rokseth

Kunne du spurt 
en til om hvordan 
det var på skolen 
i dag?
«Lea» er ett av over 200 
barn og unge i Norge som 
trenger et trygt hjem. 

«Lea» har kanskje tilknytning 
til ditt nabolag, og ønsker å 
fortsette å bo her.

Kunne det vært hos dere?
Snakk litt om det hjemme.

Kontakt oss på 23 42 80 09

/oslo

De tre betongklossene øverst i skråningen i Ulle-
vålsalléen er fundamenter til trebenker som stod 
bak en sandkasse. Foto: Olav Rokseth

PØBLER PÅ FERDE
I sommer var det fl ere hendelser der en guttegjeng 
stoppet biler og trakasserte de kjørende ved Ulle-
vål skole. Ingunn Marton skrev følgende på Face-
book-gruppen Ullevål Hageby. «En gjeng på ca 10 
gutter på ca 12-14 år stoppet bilen til datteren min 

rett utenfor inngangen til Ullevål skole ca 2015. Hun 
stoppet da hun trodde de trengte hjelp. Da hop-
pet de og slo på bilen og rev opp døren. Etter en 
stund stoppet de.» Dessverre var det fl ere liknende 
hendelser. 
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Krangelen om bygging/utvidelse av Rikshospitalet 
vs. Ullevål sykehus har pågått over fl ere år uten at 
de såkalte ekspertene har klart å bli enige om hver-
ken kvaliteter eller økonomien.

For vanlige «dødelige» er det helt åpenbart at 
det ikke er nok plass på Gaustad, så hele prosjek-
tet fortoner seg som et luftslott, som Helse Sør-øst 
(HSØ) legger all prestisje i for å presse gjennom på 
tross av all motstand. Hvis Ullevål alternativet er 
så dårlig som HSØ påstår, er det underlig at HSØ 
unnlater å foreta en skikkelig vurdering av Ullevål-
utbyggingen som blir anslått å være nærmere kr 20 
milliarder billigere enn det foreslåtte nye Rikshospi-

talet. En utredning av fornyelsen av Ullevål sykehus 
ville enkelt vise at de fremlagte planene ikke holdt 
mål, og dermed bevise at Gaustad utbyggingen er 
det beste alternativet. At det ikke er foretatt en skik-
kelig utredning av Ullevål, tyder på at HSØ frykter 
at deres alternative luftslott på Gaustad vil bli grun-
dig avslørt.

Det er grunn til å merke seg professor i forvalt-
ningsøkonomi Bjarne Jensen, beskriver HSØ’s vur-
deringer som den verste sløsingen med fellesskapets 
ressurser og skattepenger han har hørt om

Bjørn Jensen

LUFTSLOTTET PÅ GAUSTAD

Tidlig i september ble det arrangert en demonstrasjon fra John Colletts plass til Ullevål sykehus. Vårt inn-
trykk er at stadig fl ere vil redde Ullevål sykehus. Tidligere har bydel Nordre Aker også gått imot nedleggelse 
av Ullevål sykehus.  

P-FORBUD I 
AKERSBORG 
TERRASSE
Det er blitt forbudt å 
parkere i Akersborg 
terrasse. Etter det Ha-
gebybladet kjenner til 
er noen av beboerne 
tilhenger av forbudet, 
mens andre er motstan-
dere.

FORTSATT KRITISK 
FOR TURN
Turnavdelingen ved 
Ullevål IL har klart å ta 
opp igjen de populære 
turnpartiene i høst etter 
koronanedstegningen. 
Styreleder Per Bac-
ke-Hansen sier turnav-
delingen strever med 
driften fordi det fortsatt 
har vist seg vanskelig å 
rekruttere nok frivillige 
til styret. Så langt har sty-
ret klart å holde hodet 
over vannet, men på litt 
sikt ser ikke situasjonen 
så lys ut. Han håper der-
for at folk stiller seg po-
sitive til ev forespørsler 
om å bidra til frivillighe-
ten som vi er helt avhen-
gig av. 

Turnavdelingen fi kk 
valgt nytt styre før som-
meren og består av le-
der Per Backe-Hansen, 
Arvid Dahm, Ingeborg 
Davik og Laila Garnes, 
med Helle Bye og Åse 
P. Thirud som varamed-
lemmer. Høstsemesteret 
startet 7.9 og det er 
ledige plasser på fl ere 
partier grunnet korona 
problematikk som i høst 
også har rammet barn. 
For oppdatert info – 
kontakt styret på epost: 
turn@uil.no

MANGE TATT I 
KONTROLL
Seks bilister ble ilagt forelegg for mobilbruk og én 
for manglende bilbelte under kontrollen på Ullevål 
26. august. Til sammen fratok Oslo-politiet 26 per-
soner førerkortet under årets kontroller langs sko-
leveier i forbindelse med skolestart, melder Nordre 
Aker Budstikke.  

Foto: Karl Andreas Kjelstrup 
/Nordre Aker Budstikke

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

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

og all ferskpakket fisk. 
Se kiwi.no

1.800.000
KIWI PLUSS-kunder!

NÅ
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Overraskelsen var stor hos både 
hund og eier da vi i august opp-
daget at portene til hundeparken i 
Langlia var fjernet.

Av Olav Rokseth

Skyldtes det ren hærverk? Var det tyver som had-
de vært på ferde? Var det noen naboer som for-
søkte å sabotere hundeparken? Hagebybladet har 
ikke svaret, men har fått vite av spesialkonsulent 
Knut Egil Hopland i Nordre Aker Bydel at nye 
porter er på vei (og kanskje allerede satt opp når 
dette leses). Denne gangen blir det sveiset perler 
på toppen av hengslene som gjør at portene ikke 
bare kan hektes av. 

Hopland forteller at det er svært sjelden at sli-
ke porter fjernes av uvedkommende. Firmaet by-
delen bruker for produksjon av portene sier at de 
bare har opplevd det et par ganger i løpet av 50 år. 

PORTER FJERNET

Nye porter er antakelig kommer på plass nå. Foto: 
Olav Rokseth

BENKEBORD 
ERSTATTES
Tidligere var det et ben-
kebord på toppen av 
Halsparken der det var 
hyggelig å kunne sitte. 
Denne ble ødelagt, så 
nå er det bare en fritt-
stående benk tilbake (se 
bilde). Spesialrådgiver 
Knut Egil Hopland i Nor-
dre Aker Bydel sier til 
Hagebybladet at benke-
bordet skal erstattes, og 
at det også kan være at 
det settes opp et ekstra 
benkebord.

NYE KURS PÅ 
SENIORSENTERET
Flere nye kurs er eta-
blert på seniorsenteret 
på Damplassen – en-
gelsk og fransk konver-
sasjon så vel som en ny 
samtalegruppe og et 
nytt malerkurs. I tillegg 
vil det på tirsdager bli la-
get ting til julemarkedet 
1. søndag i advent.

Det kan dermed fast-
slås at høstsemesteret på 
seniorsenteret er godt i 
gang. Det er god opp-
slutning til de forskjellige 
aktivitetene som har blitt 
opprettholdt gjennom 
korona epidemien takket 
være fl ott innsats fra våre 
ansatte – Karina, Lisbeth 
og Noura. Status for sen-
teret ble gjennomgått 
av Karina på allmøtet 2. 
september som samlet 
24 deltagere i tillegg til 
de ansatte, og det ble 
klargjort at overgangen 
til kommunal drift med 
bydel Nordre Aker som 
ansvarlig, har gått smer-
tefritt. 

Bjørn Jensen

BRØLER FOR KLIMA I FIRE ÅR

Under årets klimabrøl i slutten av august ble en 
såkalt brølofon avduket. Brølofonen er en stor 
kunstinstallasjon, utformet som en diger megafon. 

Hagebybeboer Even Nord Rydningen, som er 
leder av Klimabrølet, forteller at folk kan spille av 
brøl til brølofonen via blant annet snapchat.

– Nå skal vi lage Norges lengste markering for 
klima. Vi skal brøle i fi re år, hele den kommende 
Stortingsperioden. I år stiller tunge, landsdekkende 

organisasjoner som Norges Idrettsforbund, Pensjo-
nistforbundet, Norges Musikkorpsforbund og man-
ge fl ere med til sammen millioner av medlemmer 
seg bak Klimabrølet. Nå må politikerne iverksette 
de knalltøff e tiltakene som må til for å begrense glo-
bal oppvarming til under to grader og sikre mer, 
intakt natur, sier Rydningen.

Brølofonen er nå å fi nne på Kunsthistorisk mu-
seum, før den skal på Norgesturné. 

Her brøler tidligere kulturminister Åse Kleveland foran brølofonen. A
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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
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FRYDEFULL KLASKING
Det er en sann fryd å høre klaskingen fra tennisen på banene ved Halsparken. 
Tennisbanene er et viktig møtepunkt for både unge og eldre. Her serveres det alt 
fra knallharde server, lure lobber, vriene skruballer og bomskudd der ballen fl yr 
langt over nettingen. Mange av de siste havner i krattet mot Damplassen, til stor 
glede for hundeeiere som kan plukke bortkomne baller som bare ligger der og 
kan ikke annet. Foto: Pål Rødahl
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OPPGRADERTE 
GARDEROBER
Garderobene i klubbhu-
set til Ullevål IL har blitt 
oppgradert og arbei-
det ferdigstilles innen 
slutten av september så 
lokalene blir tilgjengelig 
for trening så vel som 
møtevirksomhet for våre 
medlemmer. Vi håper 
å starte isleggingen av 
Bergbanen ca 10. okt. 
og kunne benytte ba-
nen etter 15. okt. Serie-
start i november med 
første eliteseriekamp på 
Bergbanen mot Ready 
onsdag 10. november. 
Alle kamper på ons-
dager starter kl 19.00, 
mens søndagskampe-
ne begynner kl 13.00. 
Det blir dobbelt serie 
med 9 hjemmekamper 
og 9 borte. Eliteserien 
avsluttes 9. februar mot 
Solberg på Bergbanen. 
Juniorlaget starter mot 
Ullern borte 11.11 og 
første hjemmekamp blir 
mot Høvik 18. novem-
ber. Kampprogram for 
alle lagene kan du fi nne 
på www.uil.no så snart 
det foreligger.

Bjørn Jensen

SYKKELRUTE 
UTSATT
Arbeidet med å eta-
blere sykkelrute langs 
Eventyrveien og fjerne 
parkeringsplassene er 
utsatt til neste vår. By-
miljøetaten skal også 
oppgradere krysset 
Eventyrveien - Peer 
Gynts vei. Dette medfø-
rer forlenging av en av-
kjørsel, og driftsansvar 
for denne må avklares 
før arbeidene kan kom-
me i gang. 

JUBILEUMSFEST 
UTSATT
Ullevål IL sin 100 års 
jubileumsfest er avlyst 
fl ere ganger pga. koro-
narestriksjonene, senest 
nå i september – på 
ubestemt tid

Et klart fl ertall i generalforsamlingen 
i Havebyselskapet avviste mestepar-
ten av styrets forslag om parkerings-
bestemmelser. 

Av Olav Rokseth

Styret orienterte først om arbeidet med nye 
utenomhuselementer som fjorårets generalforsam-
ling ønsket skulle bli utredet. Byantikvaren var skep-
tisk til de første forslagene som styret fi kk utarbei-
det i samarbeid med Dag Norling, som er leder av 
utenomhusutvalget. Styret jobber nå videre med to 
elementer. Et for å parkere sykler og et mindre som 
kan brukes til lagring av diverse gjenstander som 
trillebår, hagemøbler, hageredskaper mm. Styret vil 
nå jobbe videre med disse to elementene, og styrele-
der Sven Arne Buggeland sluttet seg til et forslag fra 
salen om å lage prototyper av elementene for å se i 
praksis hvordan de vil fungere.

VEDLIKEHOLDSPLIKT  Første forslag som ble be-
handlet var styrets ønske å tydeliggjøre vedtektene 
om andelseiers og borettslagets vedlikeholdsplikt. 
Etter at fl ere av deltakerne hadde kommet med 
innsigelser, ble det avstemning med det resultat at 
styrets forslag falt. 

Det ble vedtatt et nytt punkt i vedtektene om 

utleie som er i samsvar med de nye reglene for 
borettslag: «Andelseier som bor i boligen kan 
leie ut deler av boligen uten samtykke. I tillegg 
kan andelseier overlate bruken av boligen til an-
dre i opptil 30 døgn i løpet av året.»

PARKERINGSREGLER  Det ble en engasjert debatt 
om styrets forslag om parkeringsreglene i hageby-
en, og fl ere fra salen utrykte at det var uklart hva 
forslagene gikk ut på. Det ble også etterlyst en over-
sikt over hvilke parkeringsplasser som styret mener 
er lovlige og hvilke som ikke er det. Enden på visa 
ble at salen forkastet styrets forslag med unntak av 
forslaget om å utstede rundt 35 nye parkeringstilla-
telser. Dette er tillatelser der biler i dag står parkert. 

FORSLAG FRA BEBOERE  Trond Ramsøskar, 
Vestgrensa 3, fi kk et overveldende fl ertall for sitt for-
slag om at det skal utredes om borettslagets felles 
inngangsdører og trapperom skal moderniseres. 

Siste sak var et forslag fra Richard Müller og El-
len Sofi e Müller-Wittussen om å omgjøre et tidligere 
vedtak om at en eventuell utbygging av et handicap-
vennlig treningsrom under garasje i Langlia 11 må 
tilbakestilles dersom andelseier blir frisk eller ved 
salg av boligen. Også denne saken skapte engasje-
ment. Noen mente at kravet om tilbakestilling var lite 
raust, noen mente at kravet var misbruk av ressurser 

Nei til endrede 
parkeringsregler

Det ble etterlyst fra salen hvilke parkeringsplasser på Have-
byselskapets grunn er lovlige og hvilke ikke er det. Foto: Olav 
Rokseth

Det var 95 beboere med stemmerett til stede på generalforsamlingen, og med fullmaktene ble det i alt 126 
stemmeberettigede. 

Kjære naboer

I høst blir det endelig loppemarked igjen!

23.-24. oktober ønsker vi velkommen til et 
koronavennlig loppemarked på Ullevål skole.

Informasjon om henting og levering av lopper 
finner du på: www.hentelopper.no

DAMPLASS FRISØR

ANKER-NILSSENS 
LEGEKONTORDAMPLASS FRISØR

Vestgrensa 4, 0851 Oslo

Telefon: 22 46 65 03

Lars Dehli & co 
Psykologpraksis
Kognitiv og metakognitiv terapi 

for alle psykologiske plager.

Telefon: 22 58 75 80

LA SAMTIDEN OPPLYSE DEG!

GI EN JULE-
GAVE MED 
MENING

og noen mente at det ville gi 
forslagsstiller en urimelig øko-
nomisk gevinst ved eventuelt 
salg av boligen. Det ble også 
advart mot at generalforsam-
lingen i det hele tatt skulle be-
handle enkeltsaker som dette. 
Til slutt endte avstemningen i 
forslagsstillers disfavør. 

STOR OPPSLUTNING  Det 
var hele 95 beboere med 
stemmerett til stede på gene-
ralforsamlingen som ble av-
holdt 16. september på Ulle-
vål stadion, og med 31 
fullmakter var det i alt 126 
stemmeberettigede. Dette er 
langt mer enn vanlig, og vi 
må tilbake til generalforsam-
lingen i 2016 for å fi nne tilsvarende oppslutning. Da var høyde 
på hekkene i hagebyen den store kampsaken. 

Slik ser skissene til nye utenomhuselementer som styret vil 
jobbe videre med. 

Denne lappen ble festet på 
frontruten til mange biler i 
området for å mobilisere mot 
forslaget fra styret om parke-
ringsbestemmelser. 
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Foreningen Colletts kulturhus 
har innsendt klage på tillatel-
sen til å etablere treningssenter 
i Kinobygningen Vestgrensa 2.

Av Olav Rokseth

Hammer Arkitekter søkte i juni på vegne 
av gårdeier Vestgrensa Eiendom AS om 
bruksendring og ombygging av andre og 
tredje etasje i Kinobygningen på John 
Colletts plass til treningssenter. Plan og 
bygningsetaten godkjente søknaden i juli.   

KINOSALEN BEVARES  Bruksend-
ringen vil ifølge søknaden ikke medføre 
endringer i fasaden og det er kun endret 
bruk av arealene. Etablering av mesanin 
i tidligere kinosal vil ikke påvirke eksis-
terende infrastruktur / bæresystemer og 
det planlegges ikke inngrep i den tidligere 
kinosalen. Salen beholdes dermed i sin 
helhet fordi de konstruksjoner som eta-
bleres er frittstående og derfor å anse som 
reversible tiltak. 

Eiendommen befinner seg i området 
«Nasjonale kulturminneinteresser», og 
etaten vurderer det derfor som positivt at 
de tomme lokalene tas i bruk.

DISPENSASJON  Tiltaket er imidlertid 
i strid med kommuneplanen som sier at 

det for eiendommer med tomteareal over 
1500 kvadratmeter skal utarbeides en de-
taljreguleringsplan for å sikre ønsket ut-
vikling av området. Eiendommen er imid-
lertid 1545 kvadratmeter, men PBE anser 
avviket som minimalt.

Etaten mener fordelene ved å gi dis-
pensasjonen er klart større enn ulempene. 
Dette begrunnes slik:

«Bygget står i dag tomt. I begrunnel-
sen til ansvarlig søker er det anført at for-
delene ved å gi dispensasjon er at lokalene 
tas i bruk, og bygget blir bedre bevart. 
Plan- og bygningsetaten er enig i dette. At 
bygget blir tatt i bruk bidrar til positivitet 
i nærområdet og forankrer seg i byggets 
historiske kontekst som et samlingspunkt 
der det foregår aktivitet. Vi anser at den 
nye foreslåtte bruken, hvor planløsning og 
originale bygningsdeler i salen beholdes, 
er et godt tiltak. Bygningen / kinosalen 
bevares, samtidig som man får et nytt 
bruksområde.» 

SØKNAD MED MANGLER  Foreningen 
Colletts kulturhus skriver i sin klage at 
vedtaket er basert på en redegjørelse fra 
søker der det er vesentlige feil og man-
gler. «Redegjørelsen fra søker åpner med 
påstanden om at «Eiendommens 2. og 3. 
etasje har stått tom i flere år». Dette er 
beviselig feil og villedende. Nordre Aker 

Bydel, Blindern vel og beboere drev kul-
turhus og ungdomsklubb i bygget i åre-
ne mellom 2013 og 2016. ... Den gamle 
kinosalen har fra 2013 til 2020 vært leid 
ut til menigheten All Nations Gospel 
Church. Menigheten stod gjennom flere 
år som framleier av salen til ulike lokale 
kulturarrangementer, Foreningen Col-
letts kulturhus stod bak flere av dem. Sø-
ker inndro framleieretten høsten 2019 og 
gikk til oppsigelse av menigheten i året 
etter.»

Foreningen skriver også at redegjørel-
sen fra søker utelater de siste årenes lokale 
og bypolitiske bestrebelser på å etablere et 
kulturhus i Vestgrensa 2, deriblant borge-
rinitiativet og den etterfølgende behand-
ling i bystyret for ett år siden. I borgeri-
nitiativet ble det påpekt at det er et stort 
behov i lokalmiljøet for et forsamlingshus 
for kulturaktiviteter og tilbud til barn og 
unge, og bystyret ble anmodet om å de-
taljregulere Vestgrensa 2 til allmennyttige 
formål og kulturformål og bevilge midler 
til dette. 

Flertallet i Bystyret i Oslo (Høyre, Ap, 
MDG og SV) vedtok å avvente den videre 
utvikling av Oslo Science City før videre 
behandling av forslaget. Et mindretall 
(Venstre, Sp og Rødt) støttet forslaget om 
regulering og bevilgning. 

REAGERER PÅ DISPENSASJON  
Foreningen reagerer også på at det er gitt 
en dispensasjon fra krav om detaljregule-
ring for bruksendring av en så stor eien-
dom. «Vi vil anføre at grensen på 1500 
kvadratmeter er prinsipiell og bindende 
for Plan- og bygningsetaten og av særskilt 
betydning i forhold til bystyrets behand-
ling av borgerinitiativet der detaljregule-
ring ble fremmet som krav.»

BYANTIKVAREN IKKE HØRT  Videre 
konstaterer foreningen at uttalelse fra By-
antikvaren ikke er innhentet før vedtak. «I 
søkers redegjørelse argumenteres det iher-
dig for at et treningssenter er publikums-

Klager på vedtak 
om treningssenter

rettet. Men huset har gjennom hele sin 
historie hatt funksjon av forsamlingssted, 
og det er denne funksjonen som må ver-
nes.»  Foreningen henviser her til Byanti-
kvarens uttalelse 15. februar 2019: «Etter 
Byantikvarens vurdering bør en eventuell 
oppgradering av Ullevål kino ha som for-
mål å styrke kino- og forretningsbyggets 
særpreg og dets kulturhistoriske funksjon 
som fellesskapsbygning.» 

Ut fra disse forholdene ber Forenin-
gen Colletts kulturhus om fornyet be-
handling av den gitte rammetillatelse, 
både i Plan og bygningsetaten selv og i 
bystyret i Oslo. 

Slik ser tegningene ut for 3. etasje: To reversible mesaniner i kinosalen skal gi nok plass til 
treningsapparater. I 2. etasje skal det være treningsrom i åpent landskap, garderober, dusj  
toaletter og resepsjon. Inngang blir på den nordlige kortsiden av bygningen.

PÅSTÅR AVTALEBRUDD

Gårdeiers plan er at et treningssenter skal være i gang i Kinobygningen primo 2022, men tillatelsen er klaget inn til både Plan og 
bygningsetaten og bystyret. Søknad, vedtak og klagen kan sees på saksinnsyn i etaten. Foto: Olav Rokseth

I søknaden fra Hammer arkitekter står 
det at det er den SATS-eide treningskje-
den Fresh Fitness som er tiltenkt etable-
ring i Vestgrensa 2. Fra gårdeier får Ha-
gebybladet opplyst at det er skrevet en 
kontrakt med et annet treningssenter.

Etter det Hagebybladet erfarer me-
ner Fresh Fitness at de hadde en avtale 
med gårdeier om å etablere seg i byg-
ningen, og treningskjeden har satt sin 
advokat på saken. Tegningene som ble 

sendt inn med søknaden skal være ba-
sert på kravene til Fresh Fitness. 

Gårdeier begrunner skiftet av leie-
taker med at partene ikke ble enige om 
de endelige betingelsene.  Det opplyses 
at det nye treningssenteret åpner primo 
2022. Første leieperiode er 10 år, med 
rett til å fornye leieperioder.  Hvem det 
nye treningssenteret er har vi ennå ikke 
fått rede på.
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 Bestrider Ulovlig parkering
Striden om de opparbeide-
te parkeringsplassene på 
kommunalt grunn langs John 
Colletts allé tilspisser seg. 

Av Olav Rokseth

En knippe beboere har sendt en felles ut-
talelse til Plan og bygningstetaten (PBE) 
der de bestrider at parkeringsplassene er 
ulovlige. Enkeltpersoner har også hen-
vendt seg til etaten. PBE uttaler til Hage-
bybladet at de ikke har tatt stilling til inn-
holdet i brevene ennå, og kan ikke si når 
dette vil skje. Etaten har tidligere varslet i 
et brev til Havebyselskapet at det kan bli 
utstedt tvangsmulkt i saken. Havebysel-
skapet har svart at borettslaget ikke anser 
seg som part i saken. 

HEVD OG KANTSTEIN
Beboerne argumenterer blant annet med 
at det er opparbeidet hevd på parkerings-
plassene og at kommunen har senket 
kantsteinene foran hver hageport i en 
lengde på vel en bilbredde, noe som an-

gir at parkering er lovlig. Enkelte beboere 
trekker også fram at leilighetene ble kjøpt 
med opparbeidet parkeringsplass, og at 
det vil innebære et betydelig økonomisk 
tap hvis plassene må fjernes. Her er felles-
brevet i sin helhet: 

«Det har alltid vært en alminnelig 
oppfatning at det følger med en eksklusiv 
rett for beboerne i John Colletts allé  nr. 
37- 47, til å  parkere utenfor sin egen inn-
gangsport ut mot alleen. 

Siden midten av 1960-tallet har bebo-
ere i de nevnte boligene regelmessig par-
kert utenfor sine inngangsporter ut mot 
John Colletts allé . Noen av disse beboerne 
hadde også  andre private parkeringsplas-
ser i tillegg til parkeringsplassen utenfor 
inngangsporten ut mot alleen. Men også  
de har jevnlig brukt parkeringsplassen 
utenfor porten ut mot alleen i samme om-
fang som en som har eksklusiv bruksrett, 
ville ha brukt den. Dersom en beboer i en 
periode ikke har eid bil, har parkerings-
plassen regelmessig blitt brukt av familie-
medlemmer og de som har vært på  besøk 
hos beboeren. Dette er en bruk som er den 

man vil kunne vente hos 
en beboer som ikke har 
egen bil, men som opp-
fatter det slik at hun eller 
han har eksklusiv rett til å  
bruke en parkeringsplass. 

De som har solgt sin 
borett, har ikke gjort krav 
på  bruksretten etter salget. 
Derfor er parkeringsretten 
å  oppfatte som ikke per-
sonlig for beboeren etter 
at vedkommende ikke len-
ger bor på  adressen som 
forbindes med parkerin-
gen. 

Beboerne har ikke 
hatt noen grunn til å  tvi-
le på  at de har hatt rett til 
å  parkere utenfor porten 
sin ut mot JC allé . Ingen 
har heller bestridt deres 
eksklusive bruksrett til 
plassen. Mellom asfalten 
i gaten og gresset foran 
hagegjerdene har kommu-
nen anbragt kantsten. For-
an hver hageport er kant-
stenene senket i en lengde 
tilsvarende vel en bilbred-
de. Denne forsenkningen 

i kantestenene tyder jo på  at kommunen 
anså  at beboerne hadde rett til å  parkere 
her. Ellers ville jo ikke forsenkningen hatt 
noen hensikt. Reduksjonen i kanthøyden 
foran hver port har naturligvis styrket be-
boernes oppfatning av at de har rett til å  
parkere utenfor hageportene sine slik de 
alltid har gjort. 

Som nevnt er det ingen som har be-
stridt noen beboers rett til å  parkere uten-
for egen inngangsport ut mot JC allé . 
Dette indikerer at den eksklusive retten til 
å  parkere utenfor egen port er blitt aner-
kjent av de andre beboerne i nabolaget. 
Dette har igjen naturligvis gitt beboerne 
enda mindre grunn til å  tvile på  at de 
praktiserer en rettighet nå r de parkerer 
utenfor inngangsporten sin. 

Beboerne som har parkert utenfor 
inngangsportene sine, har så ledes ikke 
hatt noen grunn til å  tvile på  at de har be-
nyttet seg av en rettighet de har. 

Beboerne har følgelig vært i aktsom 
god tro nå r de har parkert utenfor sine 
inngangsporter ut mot John Colletts allé . 

Parkeringen utenfor inngangsporte-
ne mot alleen har som allerede beskre-
vet, på gå tt kontinuerlig siden midten av 
1960-tallet. I og med at denne langvarige 
bruken av kommunens grunn har blitt 
praktisert av personer som har vært i akt-
som god tro, har disse vunnet en parke-
ringsrett gjennom hevd. 

Selv om en nå værende beboer ikke 
har parkert lenge nok til alene å  ha vun-
net en hevdet parkeringsrett, erverver han 
hevdet bruksrett ved å  legge sammen den 
tiden han eller hun har parkert utenfor 
inngangsporten mot alleen, og den tiden 
tidligere beboere parkerte der. Dette føl-
ger av regelen i § 3 i hevdsloven. 

Parkeringen er ikke til skade for trær-
ne eller øvrig vegetasjon på  stedet. Det 
har som sagt vært parkert utenfor inn-
gangsportene ut mot John Colletts allé  i 
svært lang tid, i hvert fall siden 1960-tal-
let, og allé -trærne har ikke tatt noen skade 
som vi er gjort kjent med.»

Vennlig hilsen
Hans Arild Boger (nr. 37)

Yolenn og Vegard Torsnes (nr. 39)
Solfrid Marit Langsæter (nr. 41)
Ellen og Rune Andersen (nr. 43)

Vibeke Wolther og Ole Georg Moseng (nr. 45)
Eli Taraldsrud og Jonas Dormagen-Taraldsrud 

(nr. 47)

I forrige utgave av Hagebybladet skrev vi om at Plan og 
bygningsetaten varslet om at det kan bli tvangsmulkt hvis 
ikke parkeringsplassene langs John Colletts allé blir tilba-
kestilt.

I forrige utgave av Hagebybladet skrev vi om at Plan og 
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Havebyselskapet har fått forhånds-
varsel om at det vil kunne pålegges 
tvangsmulkt hvis ikke parkeringssitu-
asjonen 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 søknads-
pliktig 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 haveby-
selskap borettslag, som er hjemmelshaver til eien-
dommene 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. 

KAN BLI RETTSSAK
Havebyselskapet bestrider at de er part i saken, og 
mener at parkeringen er et forhold mellom kom-
munen og den enkelte beboer. Borettslaget har 
ikke mottatt noen søknader fra andelseiere eller 
godkjent noen av parkeringsplassene som er oppar-
beidet. Selskapet har nå sendt et brev til alle av bo-
rettslagets 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 bygningse-
taten.

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 parkerings-
plassene ved inngangsportene i alleen. PBE har ikke 
svart direkte på spørsmålet vi stilte om dette.

KAN BLI TVANGSMULKT

EIK BESKÅRET 
«1000-års eika» oppe 
på den gamle gravhau-
gen i Langlia ble beskå-
ret av Vaktmesterkom-
paniet AS (bildet) på 
oppdrag av Bymiljøeta-
ten i Oslo kommune 16. 
og 17. mars 2021. Vakt-
mesterkompaniet fjer-
net 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 yn-
gre jernalder (550-1050 
e.Kr.). Se sognhistorie-
lag.no

FRIVILLIGE FIKK 
STØTTE
Frivillighetsmidler 2021 
fra Bydel Nordre Aker er 
gitt til Ullevål Hageby vel 
med kr 39.000 til jule-
tretenning samt eple-
fest. Colletts kulturhus 
kr 15.000 til gjenåpning 
av sosiale møteplas-
ser, Marienlyst +Ullevål 
småstrykere kr 20.000 til 
konserter, og Nedre Ul-
levål utekino kr 22.000.

FORSINKET 
UNGDOMSSKOLE
Den nye ungdomssko-
len 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.

Havebyselskapet har bedt andelseiere som parkerer på kommunal grunn langs John Collets allé om å ta 
kontakt med Plan- og bygningsetaten. Foto: Olav Rokseth
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BLINDERN VEL
Blindern Vel besørger utdeling av Hagebybladet på Blindern, og jobber for 

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

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

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

Støtteannonse

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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En bok på norsk om det 
amerikanske bandet Eagles 
er ikke hverdagskost. For-
fatteren, hagebybeboer Jan 
Fredrik Lockert, går ikke med 
på at boken bare er for ihuga 
fans av bandet. 

Av Olav Rokseth 

– Jeg har forsøkt å sette bandet inn i en 
kontekst, så boka handler også om politikk. 
Eagles ble dannet i 1972 i Los Angeles, og 
70-tallet var starten på kulturkrigen i USA. 
De liberale kjempet for rettigheter til kvin-
ner, fargede og seksuelle minoriteter, mens 
det med Reagan kom deregulering, skatte-
lette og økende ulikhet, sier han.

OPPTATT AV KLIMA OG MILJØ   Han 
forteller at Eagles har helt siden starten 
har vært opptatt av klima og miljø.  – De 
har fremstått som laidback, men er mer 
politisk bevisste enn mange har vært klar 
over. Et eksempel er The Last Resort fra 
1976 der de synger om hvordan pione-
rer ødela livsgrunnlaget for urinnvåner-
ne. 

Lockert er midt i en hektisk valg-
kamp for Venstre da vi møter ham på 
Eckers på John Colletts plass. Han for-
teller at han brukte tre år på å bli ferdig 
med boken som han skrev ved siden av 
jobben som næringssjef  i Oslo kommu-
ne. Han foretok også flere reiser til USA, 
der han blant annet møtte Eagles sin tid-

ligere manager og bandets fotograf. Fle-
re av bildene i boka er ikke publisert før.

DRØM KAN BLI MARERITT  Boken vi-
ser Californias betydning for samfunnet 
vårt, og forfatteren trekker veksler på Sin-
dre Kartvedts bok om hvordan Califor-
nia-drømmen erobret virkeligheten. 

– Eagles representerer på mange må-
ter denne drømmen. De er fortsatt en av 
de største bandene i USA, og har begynt 
å turnere igjen, sier han. 

Hvor lenge denne drømmen vil vare, 
er han ikke like sikker på. – Sjokket nå 

er at republikanerne prøver å demonte-
re demokratiet. De gjør hva de kan for å 
begrense fattiges stemmerett. Samtidig blir 
California mer og mer ubeboelig pga. tør-
ke og skogbranner.  Framtiden til USA og 
California er på vippepunktet. Det kan gå 
riktig galt.

DRØMMEN SOM KAN BRISTE

Favorittalbumet til Jan Fredrik Lockert, som bor i Jutulveien 10, er The Long Run som 
handler om hvordan bandet og samfunnet på 70-tallet har stagnert. Han liker også å 
høre jazz og klassisk musikk, og er allment kulturinteressert. Det er derfor ikke overras-
kende at han gjerne skulle sett at det ble et kulturhus i Kinobygningen. 

Eagles – Drømmen om California er utgitt 
på eget forlag, Vindeland Publishing. Det 
er også en annen hagebybeboer, Ellen 
Lorenzen, som har designet omslaget. 
Boken er til salgs i alle nettbokhandlere 
eller den kan bestilles direkte fra forfatte-
ren pr. epost: lockertmedia@gmail.com. 
Kan også lånes på Deichman. 

ADVENTSBOK
Gudny Ingebjørg Hagen kommer i 
høst med kalenderboken Blåfjell (Cap-
pelen Damm). Boken er en advents-
bok med 24 kapitler. Målgruppe er 
barn 3-6 år. Hagen, som bor i John 
Colletts allé 92 A, står bak en rekke 
barne-TV-suksesser, tidenes julekalen-
der Jul i Blåfjell og en lang rekke bøker. 

Med sin nye bok Til verdens 
ende følger Thomas Reinert-
sen Berg historien til kryd-
derne kanel, muskat, nellik, 
pepper, ingefær og karde-
momme. 

Av Olav Rokseth

– Krydder er en utrolig spennende han-
delsvare som har hatt mange funksjoner, 
som mat, medisin, konservering og statu-
sobjekter. I middelalderen trodde man at 
krydderne kom fra Edens hage fordi de 
kom fra så lagt øst. De ble sett på som 
Guds tilstedeværelse. Krydder var duften 
av himmelriket, sier han.  

DØDSSTRAFF FOR Å STJELE
Krydder er noe av det mest lokale som 
finnes. Likevel har disse sjeldne, forunder-
lige vekstene blitt verdenshistoriens mest 
utbredte handelsvarer: En kilde til glo-
balisering og imperiebygging, kontakt og 
konflikt, utveksling og utbytting fra de al-
ler eldste sivilisasjonene fram til i dag.  

– Alle de tre store oppdagelsesreisene 
Columbus, Vasco da Gama og Magellan 
dro for å finne krydder. Nederland var 
krydder ansett som så verdifullt at det var 
dødsstraff for å stjele det, forteller Rei-
nertsen Berg. 

DUFTEN AV HIMMELRIKET

SAMLEBOK
OM KURT
Bøkene av Erlend Loe og Kim Hiorthøy 
(ill.) om truckfører Kurt er populære. 
120 000 bøker er så langt solgt. I tillegg 
har Kurt både stått på scenen og blitt 
«animert». Nå kommer en ny samle-
utgave til glede for nye Kurt-fans: Kurt 
2 (Cappelen Damm). Den inneholder 
bøkene Fisken og Kurt blir grusom. Det 
spørs dog om den vil selge noe særlig i 
Taliban-land, jamfør bildet i Aftenpos-
ten der Taliban-krigere brakk en Kurt er 
grusom-DVD i to.

Favorittkrydderet til Thomas Reinertsen Berg er kanel, ikke minst representert ved kanel-
bollene på Åpent bakeri der han ofte sitter og jobber, med meget kort vei til arbeids-
plassen siden han bor på Damplassen. Foto: Olav Rokseth

Forfatteren følger kryddersporene 
helt tilbake til jordas urhistorie, og forkla-
rer hvorfor de unike plantene vokser ak-
kurat der de gjør, og hva som er så spesielt 
med dem. 

ANNERLEDES VERDENSHISTORIE  
Han tar oss med til Kina og India, Egypt og 
Romerriket, og viser hvordan krydderplan-
tene styrte handelsruter, kulturutvikling 
og økonomi. Og han forteller krydderets 

ukjente historie i dag, hvor plantene har 
blitt internasjonal jordbruksvare, løsrevet 
fra de opprinnelige opphavsstedene. 

Thomas Reinertsen Berg vant Brage-
prisen for sin debutbok Verdensteater, som 
solgte over 20 000 eksemplarer i Norge og 
også ble en internasjonal suksess, oversatt 
til 15 språk. I likhet med den ser hans nye 
bok på verdenshistorien fra et annerledes 
og fascinerende perspektiv. 

Til verdens ende – kryddernes verdens-
historie (Forlaget Press) er rikt illustrert. 
Boken blir å få kjøpt på Kolibri på Dam-
plassen.
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MØRK KOMEDIE FRA KRIGEN
Manusforfatterne bak NRK- 
serien Kampen for tilværelsen 
kommer med bok i høst: Gutta 
på skauen. Og i april lanserer 
NRK en TV-serie som er produ-
sert parallelt med boken.

Av Olav Rokseth

Gutta på skauen (Cappelen Damm) er en 
mørk komedie – en satirisk fortelling om 
fem menn som drar ut i skogen for å gjøre 
mostand mot tyskerne. 9. april er en dårlig 
dag for Thorvald, ekteskapet skranter og 
tyskerne marsjerer på Karl Johan. Han 
bestemmer seg for å bli motstandsmann, 
finner en hytte i skogen, setter inn annonse 
i avisa og etablerer Thorvald-gruppa. En 
gruppe som av forskjellige grunner ikke er 
så kjent for ettertiden. Én av grunnene kan 
være at de bruker mer tid på å sette i stand 
hytta enn de gjør på å drive sabotasje.

Vi møter en av forfatterne, Erlend 
Loe, og spør om hva han og medforfatter-
ne Bjørn Olaf  Johannessen og Per Schrei-
ner ønsker å oppnå med boken. 

– Mange fortellinger fra andre ver-
denskrig har de samme heltefigurene og 
er mer eventyrversjoner av krigen. Vi øn-
sket derfor å lage en godmodig lek med de 
norske heltehistoriene som vi har dyrket i 
mange år, sier han. 

KAN PROVOSERE  –  I minneparken her 
i Ullevål hageby er det en statue over 26 
gutter og menn som ga sitt liv i kampen 
mot okkupantene. Er dere ikke redd for 
at dere vil såre noen med denne boken?

– Dette har vi tenkt mye på, og all 
ære til de som gjorde motstand, men når 
det nå er såpass lenge siden krigen så tror 
jeg det vil være mulig å se på den med et 
skeivt blikk. I England gjorde de det alle-
rede på 70-tallet med episoden Tyskerne 
i TV-serien Hotell i særklasse. I tillegg så 
smøres det gjerne på når fortellinger fra 
krigen dramatiseres, for eksempel i filmen 
Den 12. mann. Da bør det også være lov å 
pirke i heltefortellingene våre. Men vi er 

forberedt på at det kan bli reaksjoner. Se 
bare alt oppstyret som Marte Michelets 
bok Den største forbrytelsen skapte. 

UTROLIG MORSOMT  Loe forteller at 
forfatterne har skrevet hver sin del, men 
at dette ikke er mulig å se.  – Det har vært 
utrolig morsomt å lage prosjektet sammen 
med Per og Bjørn Olaf.  Vi deler kontor 
og kjenner hverandre godt, og det har 
vært veldig stimulerende å være tre hoder 
som har utviklet ideene, sier Loe.

Det skal være kjente ansikter som be-
kler rollene i TV-serien med samme navn 
som boken, men i skrivende stund er ikke 
Hagebybladet kjent med hvem dette er. 

Gutta på 
skauen er 
illustrert 
med 
tegninger 
av Øyvind 
Lauvdahl.

Erlend Loe mener det er på tide å pirke bort i heltehistoriene våre fra krigen. Foto: Olav 
Rokseth

Det blir interessant å se hvilke reaksjoner 
på Gutta på skauen vil vekke.  

40 TING du kan snekre til hus, hytte og hage

LARS FOSSUM
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ISBN 978-82-489-2818-8

DRØMMER DU OM Å SNEKRE SMÅ OG STORE 
TING TIL HUSET, HAGEN OG HYTTA? 
Den erfarne håndverkeren Lars Fossum, kjent fra oppussings
programmet Sommerhytta på TV2, viser deg hvordan du gjør 
det. I denne boka gir han deg 40 små og store snekkerprosjekter. 

Her er alt fra enkle småprosjekter som fjøler og gryteunderlag, 
morsomme saker for hagen, som fuglekasse og kaninbur, til 
større ting som hyller og barnesenger. Ingen ting gir større glede 
enn å gi bort noe du har snekret selv – hva med en solseng til 
terrassen eller en olabil til barna? 

I tillegg til grundige trinnfortrinnforklaringer for hvert av 
prosjektene, har boka gode introduksjoner til materialer og 
verktøy. Boka er rikt illustrert med foto. Snekring er for alle, og 
det er lett å lykkes om du lærer å bruke de riktige verktøyene, 
materialene og teknikkene.

LARS FOSSUM er utdannet tømrermester og er kjent som en av program
lederne i det populære oppussingsprogrammet Sommerhytta på TV2.

LARS FOSSUMSNEKKERBOKA
40 ting du kan 
snekre til hus, 
hytte og hage

HVORDAN FIKSE SNEKRING

Drømmer du om å snekre 
små og store ting til huset, 
hagen og hytta? Den erfarne 
håndverkeren Lars Fossum, 
kjent fra oppussingsprogram-
met Sommerhytta på TV2, 
viser deg hvordan i Snekker-
boka (Kagge). 

Av Olav Rokseth

Her lærer han bort 40 små og store snek-
kerprosjekter, delt inn etter vanskelighets-
grad, størrelse og tidsforbruk. Her er enkle 
småting som fjøler og gryteunderlag, mor-

Lars Fossum bor med familien i Spångbergveien på Tåsen, der han blant annet har sne-
kret yogamøbel til kona og kaninbur til ungene. Her sitter han på en platting som han 
har snekret for naboen. Foto: Olav Rokseth

somme saker for hagen, som fuglekasse og 
kaninbur, leker og spill til barna, og større 
ting som hyller, barnesenger og platting.

Samtidig slår han et slag for håndverks-
fagene. Lars Fossum mener praktiske fag og 
håndverk får for lite oppmerksomhet. 

Da jeg begynte på tømrerlinja gikk jeg 
fra å være skoletaper til å bli best i klas-
sen, sier han, og håper at han gjennom 

sitt arbeid kan bidra til at flere unge velger 
praktisk utdanning eller tar fagbrev. 

Fossum er allerede i gang med en ny 
bok, som har arbeidstittel Oppussingsbo-
ka. Den vil ta mye av tiden hans framover, 
med unntak av 10 uker på våren. For da er 
det innspilling av syvende sesong av Som-
merhytta der han er en av dommerne. 

VISUELL KOMMUNIKASJON
Hagebybeboer Joar Skrede står bak bo-
ken Visuell kommunikasjon som kom ut i 
sommer.  Cappelen Damm omtaler bo-
ken slik: «Visuelle uttrykksformer er like 
viktige som tekstlige. Farger, typografi, 
komposisjoner, bilder og tredimensjona-
le objekter er meningsbærende størrel-
ser. I boken Visuell kommunikasjon pre-
senteres en sosialsemiotisk tilnærming til 
analyse av visuelt materiale. Det betyr å 
analysere hvordan vi bruker semiotiske 
ressurser til å skape mening i ulike kon-
tekster.

I boken presenterer forfatteren 
grunnprinsippene i en sosialsemiotisk 
tilnærming til kommunikasjon. Det gis 
også flere eksempler på hvordan meto-
den kan anvendes i praksis, på alt fra 
analyse av markedsføringskampanjer til 

byutviklingsprosjekter, med det visuelle 
som omdreiningspunkt. »

Joar Skrede er sosiolog (ph.d.) og 
forsker ved Norsk institutt for kulturmin-
neforskning (NIKU).  Han bor i Ulle-
vålsalléen 12.  Foto: Norsk institutt for 
kulturminneforskning

Visuell kommunikasjon vil være av 
interesse for studenter og forskere 
innen samfunnsvitenskapelige og 
humanistiske fag.
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Ingvild Tennfjord kommer også i år 
med ny bok, Norges beste vinkjøp 2022. 

Kagge forlag omtaler boken slik: 
«Hele Norges vinekspert, Ingvild Tenn-
fjord, hjelper deg å fi nne de beste vinkjø-
pene. Årlig smaker hun tusenvis av viner. 
Ukentlig kommer hun med sine anbe-
falinger gjennom A-magasinet. I denne 
praktiske boken har hun samlet sine aller 
beste vintips. Her fi nner du kjapt frem til 
de beste vinene, inndelt etter land, pris, 
anledning eller råvare. Det kjennes som 
å ha en vin-ekspert i lomma! Alt er for-
midlet med Ingvilds sprudlende språk og 
folkelige formidlingsevne, som har gjort 
henne til Norges mest leste vinanmel-
der. Du vil snart la deg smitte av hennes 
grunnleggende livsholdning: det er viktig 
å nyte vinen og det gode livet.

Hagebybeboer Helle Stensbak kom-
mer i høst med sin andre krim, Rød løper
(Gyldendal).  Handlingen utfolder seg 
i kampen om penger og posisjoner som 
dirrer under overfl aten i Norsefi sh, nasjo-
nens største fi skerikonsern. Den dannede 
krangelen i møterommene erstattes av rå 
brutalitet da majoritetseier i Norsefi sh, 
på vei ut av sin søsters bil ved sitt hjem 
på Bygdøy, blir truff et av tre rifl eskudd og 
faller død om. Politietterforsker Rigmor 
Stark settes på saken. Hun er en sylskarp 
samfunnsøkonom med sans for storblom-
strete skjørt og etterforskningsmaksimen 
«follow the money». Etterforskningen 
fører Rigmor Stark fra Oslos fi nanselite 
til den forblåste Kardøya ytterst mot Ba-
rentshavet, der Norsefi sh har satt ødeleg-
gende miljøspor.

Å NYTE DET GODE LIVET

FOLLOW THE MONEY

Krimplottet i Rød løper er fra fi skeribransjen.

Helle Stensbak er utdannet samfunn-
søkonom fra Universitetet i Oslo, har 
arbeidet som sjeføkonom i YS, og skriver 
om økonomi i Aftenposten. Foto: Erik 
Norrud Tekst: Erik Nord

Mel: Hallelujah av Leonard Cohen

Det �innes vakker pil og bøk som man lett �inner ved et søk
på ‘hekk mot nabo’ og ‘skjerm mot tra�ikken’.

Men synes du slikt blir for lett og vil ha sperre tung og tett
og blåser en lang marsj i estetikken?

Hekk av tuja! Halleluja! Meter? Sju, ja! Halleluja!

Når biler kjører tett forbi en sjelden gang på natterstid
og stundom du med oppvåkning må slite;

når av og til folk titter inn i kveldsopplyste stuen din
og litt av hvert om livet ditt får vite:

Hekk av tuja! Halleluja! Hekk av tuja! Halleluja!

Når nok av naboen du får fordi han ned ei blikket slår
når du skal lettkledd hygge deg i hagen;

når solsenga du henter fram, du ergrer deg stort over ham
som ser at du har valker over magen:

Hekk av tuja savner du da! Hekk av tuja! Halleluja!

Når han så tenner grillen sin som oser inn i hagen din,
da ønsker du at vinden skulle snu, ja.

Når han i tillegg slår sitt gress med 4 HK på full fres
er villalivet der i all sin gru, ja.

Hekk av tuja trenger du, da! Hekk av tuja! Halleluja!

Så sitter du en dag og glor på mur av grønt rundt der du bor
og lurer på hva andre holder på med, 

og undres om det er for sent å gjøre ting litt mere pent,
ja kanskje óg om hekken lar seg få ned?

Hekk av tuja! Meter: Sju, ja! All sin gru, ja! Hekk av tuja!

Da vit at mye annet �ins som gjør deg lettere til sinns
enn tuja når du folk vil holde ute:

D’er bøk og pil og poppel med og bringebær og stabel ved
og tregjerder med hyggelig vindusrute.

Hekk av tuja? Du kan snu, ja! Vekk med tuja! Halleluja!
Hekk av tuja? Du kan snu, ja! Vekk med tuja! Halleluja!

Tekstforfatteren har tidligere bodd i i havebyen 
(Damplassen 11, 1995-2001). 

HEKK AV TUJA, 
HALLELUJA!
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Berg Lions Club

BLI MEDLEM
Klubbens viktigste aktivitet er det årlige Bok-
markedet på Vestre Aker Skole som i år arrangeres 
6 – 14 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 Go-
dals vei 12, Tåsen, mandager kl. 18:00-19:30. 

Se info på https://facebook.com/LionsBokmarkedet 

Ring 988 31 809 eller 988 32 061 hvis du har spørsmål.

Kontakt:

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

Velkommen til 

NÆRMILJØMIDDAG

Annenhver torsdag i Vestre Aker menighetshus/
Bakkehaugen kirke kl. 16.45:  
Hjemmelaget middag
Måltidsfellesskap
Aktiviteter for barn

Mer
info på

kirken.no/bmv:

FLOTTE STUDENTLEILIGHETER
Høyblokken i Blindernveien ved Mari-
enlyst skole ble ferdigstilt i sommer, så 
studentene kunne fl ytte inn i fl otte leilig-
heter i tide til studiestart. 

NY LEDER I ULLEVÅL IL
På årsmøtet i Ullevål IL i juni ble Leif D. 
Houck valgt til ny leder i hovedstyret. 
Geir Bakken ble valgt som kasserer, og 
for øvrig ble det gjenvalg av Kjell-Ivar En-
gebretsen, Atle Nordbrenden og Arvid 
Dahm.

EPLEFEST PÅ EVENTYRPLASSEN
Ullevål hageby velforening arrangerer 
eplefest på Eventyrplassen lørdag 25. 
september kl 14-18. Der kan du press 
dine egne epler, diskuter ciderproduk-
sjon med gutta fra Lovløs og lær om 
hagestell fra vår nyopprettede hage-
gruppe. Longship Speidergruppe står 
for serveringen. Telt er satt opp i tilfelle 
dårlig vær. for sikkerhets skyld. Alle epler 
kan brukes. Most av vinterfrukt kan anbe-
fales. Mosten kan fryses eller oppbevares 
i kjøleskap et par uker. Ta med egne fl as-
ker eller kjøp fl asker av velforeningen. 
Arrangementet blir avholdt i tråd med 
nasjonale og kommunale retningslinjer 
for smittevern. Bydel Nordre Aker har 
støtter festen økonomisk.

MÅLER STØY OG STØV
Livsvitenskapsbygget på Gaustadjordet 
vil også omfatte Oslo universitetssykehus’ 
Klinikk for labatoriemedisin som vil sikre et 
bedre samarbeid med forskerne i livsviten-
skap. Statsbygg har satt opp støymålere, 
vibrasjonsovervåkning og støvovervåkning 
for å minske ulempene for nabolaget mest 
mulig. 

VURDERER GANGFELT
Havebyselskapet har bedt om at Bymiljøe-
taten gjøre krysset Askeladdveien-Eventyr-
veien sikrere. Bymiljøetaten har svart at de 
vurderer behovet for utbedrende tiltak av 
dette krysset. Etablering av gangfelt er under 
vurdering, men er ikke vedtatt. 

Etatens første observasjoner tyder imid-
lertid på at fotgjengerandelen ikke er høy 
nok til at et gangfelt er nødvendig.
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En gjeng eldre mannfolk rusler rolig rundt dammen på Damplassen. De deltar i Marcia Corte, 
et humoristisk arrangement i regi av mannfolkfrokosten på Seniorsenteret.

Av Bjørn Jensen

Det var første tirsdag i september at det kreative arrangementet 
gikk av stabelen. Hele 22 mannfolk møttes først til frokosten, som 
er ny postkorona rekord. Alle deltok i marsjen der man skulle 
komme nærmest en idealtid. Det var fellesstart fra seniorsenteret 
med målgang samme sted, dopingkontroll ved pupillsjekk av stev-
nelege Arild Kovdal og protokollering av Ørnulf  Finstad assistert 
av Terje Wolleng. Det hele ble en meget vellykket og festlig opp-
legg som ble avsluttet med premieutdeling og allsang av Ørnulfs 
nyskrevne sang for anledningen – til almen jubel.

10-års jubileum  Mannfolkfrokosten markerte for øvrig sitt 10 
årsjubileum 17. august med 20 deltagere til stede, og det ble vist 
en del lysbilder fra tidligere møter, inkludert fi skekonkurransen i 
dammen i 2015. Som vanlig leverte Ørnulf  en ny sang som ble 
kraftfullt fremført av mannfolkgjengen. 

MARCIA CORTE PÅ DAMPLASSEN
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DAMPLASS FRISØR

Blomdahl. 
Hulltagning/piercing

Damplassen 21 0852 Oslo

Tlf 22602175/ 97671383 

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

VELKOMMEN TIL 
Connie.

QUIZ HVER ONSDAG 
KL 19:00
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ANKER-NILSSENS 
LEGEKONTOR

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

E-post: jan@anker-nilssen.no 

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

Privat praksis uten offentlig støtte. 

Kveldsåpent etter avtale. 
Hudlege Tatyana K. Anker-Nilssen

Spesialist i allmennmedisin Jan Anker-Nilssen 

DAMPLASS FRISØR

Blomdahl. 
Hulltagning/piercing

Damplassen 21 0852 Oslo

Tlf 22602175/ 97671383 

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

VELKOMMEN TIL 
Connie.

Vestgrensa 4, 0851 Oslo

Telefon: 22 46 65 03

Lars Dehli & co 
Psykologpraksis
Kognitiv og metakognitiv terapi 

for alle psykologiske plager.

Kort ventetid. Dag/ettermiddag/kveld. 

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

Ikke refusjonsavtale.
Full taushetsplikt og diskresjon.

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

Tlf: 98456523, lars@psykologdehli.no

Gamle og nye
pasienter

velkommen.
Kom innom i Vestgrensa 4 

eller ring 22 46 36 71 
for timebestilling

TANNLEGE VATNE MNTF /
TANNLEGE DÆHLI MNTF

Apotek1 Ullevål Stadion
Sognsvn. 77A - 0806 Oslo

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

Lørdag: 0900 – 1700

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

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

Av Olav Rokseth

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

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

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

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

Sykkelrute kan medføre færre parkeringsplasser
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Frognerveien 38
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Privat praksis uten offentlig støtte. 

Kveldsåpent etter avtale. 
Hudlege Tatyana K. Anker-Nilssen

Spesialist i allmennmedisin Jan Anker-Nilssen 

DAMPLASS FRISØR

Blomdahl. 
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Åpningstider: man, ons, tors, fre 08 00-18 00.
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VELKOMMEN TIL 
Connie.
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Lars Dehli & co 
Psykologpraksis
Kognitiv og metakognitiv terapi 

for alle psykologiske plager.

Kort ventetid. Dag/ettermiddag/kveld. 

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

Ikke refusjonsavtale.
Full taushetsplikt og diskresjon.

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

Tlf: 98456523, lars@psykologdehli.no

Gamle og nye
pasienter

velkommen.
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for timebestilling

TANNLEGE VATNE MNTF /
TANNLEGE DÆHLI MNTF

Apotek1 Ullevål Stadion
Sognsvn. 77A - 0806 Oslo

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

Lørdag: 0900 – 1800

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

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

Av Olav Rokseth

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

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

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

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

Sykkelrute kan medføre færre parkeringsplasser
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STØTTEANNONSE 
FRA BLINDERN VEL

Aktuelle saker Blindern Vel jobber med nå:

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

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

på John Colletts plass

God Jul og et Godt Nytt År
til alle vellets medlemmer 

www.blindernvel.no

Blindern Vel står for utlevering av Hagebybladet på Blindern

-o0o-

Advokat Alf Marcus Wiegaard 

ønsker eksisterende og nye klienter velkommen. 

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

E-post: wiegaard@wiegaard.no
 

Internett: www.wiegaard.no 
 

Post- og besøksadresse: Damplassen 21, 0852 Oslo 
 
 

Okologisk &  Etisk &  Baerekraftig &  FairTrade

MOTE & UTSTYR

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

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

l

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

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

GOD
JUL

ULLEVÅL RENS 
VASK OG 

SKREDDERSERVICE
SKOMAKER 

+ NØKLEFILING

ukedager 09-19 /lørdager 09 -17

tlf: 41 48 66 05
Sognsveien 77 -0855 Oslo

Damplassen 23
tlf 22 69 44 96

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

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

handel  ellerhandel  ellerhandel  eller
behandlingbehandlingbehandlingbehandlingbehandlingbehandling HØNSETREND

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fjærdrakten til japanske dvergsilkehøner kan minne om pels.
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DAMPLASS FRISØR

Blomdahl. 
Hulltagning/piercing

Damplassen 21 0852 Oslo

Tlf 22602175/ 97671383 

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

VELKOMMEN TIL 
Connie.

QUIZ HVER ONSDAG 
KL 19:00
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ANKER-NILSSENS 
LEGEKONTOR

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

E-post: jan@anker-nilssen.no 

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

Privat praksis uten offentlig støtte. 

Kveldsåpent etter avtale. 
Hudlege Tatyana K. Anker-Nilssen

Spesialist i allmennmedisin Jan Anker-Nilssen 

DAMPLASS FRISØR

Blomdahl. 
Hulltagning/piercing

Damplassen 21 0852 Oslo

Tlf 22602175/ 97671383 

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

VELKOMMEN TIL 
Connie.

Vestgrensa 4, 0851 Oslo

Telefon: 22 46 65 03

Lars Dehli & co 
Psykologpraksis
Kognitiv og metakognitiv terapi 

for alle psykologiske plager.

Kort ventetid. Dag/ettermiddag/kveld. 

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

Ikke refusjonsavtale.
Full taushetsplikt og diskresjon.

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

Tlf: 98456523, lars@psykologdehli.no

Gamle og nye 
pasienter 

velkommen.
Kom innom i Vestgrensa 4 

eller ring 22 46 36 71 
for timebestilling

TANNLEGE VATNE MNTF / 
TANNLEGE DÆHLI MNTF

Apotek1 Ullevål Stadion
Sognsvn. 77A - 0806 Oslo

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

Lørdag: 0900 – 1700

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

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

Av Olav Rokseth

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

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

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

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

Sykkelrute kan medføre færre parkeringsplasser

93 år gamle Ørnulf Finstad var initiativtaker til den vellykkede mar-
sjen, og stod for protokolleringen av tidene. Foto: Olav Rokseth

Det var valgfritt i hvilken retning man gikk rundt dammen. Noen ruslet alene, mens andre småpratet sammen mens de vandret rundt. 
Foto: Olav Rokseth 

Deltakerne måtte selv følge med på hvor fort eller eventuelt sakte 
de gikk. Her er det 96 år Odd Engebret Eriksen som noterer tiden 
sin. Foto: Olav Rokseth

Her står de stolte seierherrene. I midten vinner Erik Fredriksen, 
som var bare ett sekund fra idealtiden på 6 minutter og 20 
sekunder. Truls Friis på andre plass til venstre, og Jan Erik Ruud 
til høyre. Foto: Olav Rokseth

Den beste maten
kommer fra nabolaget

Skjer det noe hyggelig?
Vi har lang erfaring med matlaging og 

catering i nabolaget ditt.

Sjekk ut våre menyer på abracadabramat.no
eller ring Eivind på 950 34 345 eller 

Tutta på 922 86 501



Anne Hillestad
Eiendomsmegler / Partner                 

ah@sem-johnsen.no
Tlf.  99 61 83 65

Kristine Grønn                                      
Eiendomsmegler / Partner                 

kg@sem-johnsen.no
Tlf.  48 26 75 20

WWW.SEM-JOHNSEN.NO

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

og omegn


