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HALV SEIER
Alt tyder på at bestrebelsene om å etable-
re et kulturhus i Kinobygningen på John 
Colletts plass ikke har ført fram. Det må 
allikevel betraktes som en halv seier for 
lokalbefolkningen at det historiske og 
verneverdige bygget ikke ble klusset med 
utvendig og at vi unngikk at det ble fylt 
opp med utleiestudioer eller kontorer og 
undervisningslokaler slik gårdeierne først 
gikk inn for. Da er et treningssenter langt 
bedre. 

Apropos kluss, så er det bra at de 
grønne dukene innenfor vinduene på vår 
kjære butikk på Trikkesløyfa skal fjernes. 
Plan- og bygningsetaten har uttalt at de 
er i strid med regelverket. Det er i skri-
vende stund ikke bestemt hva som kom-
mer i stedet, men vi håper at det er noe 
i tråd med de historiske bildene som ble 
byttet ut. Det er interessant å merke seg at 
det var gårdeier som anmodet Kiwi om å 
bytte ut disse bildene. Dette kan tyde på 
at gårdeier ønsker at byggets kulturelle 
status skal nedtones. Derfor er det fi nt at 
Foreningen Colletts kulturhus ikke legges 
ned, men fortsetter som en vaktbikkje for 
bygningen. 

Ellers så kan beboerne i hagebyen 
glede seg over at tre nye oppbevaringsløs-
ninger er godkjente; forhagebod, sykkel-
skur og overdekning mellom boder. Det 
er svært godt nytt, siden det er mange 
som har et skrikende behov for lagrings-
plass. 

Så må vi alle glede oss over at to år 
med pandemi endelig ser ut til å være 
over på ordentlig. Allerede i februar kun-
ne derfor det tradisjonelle skøytekarne-
valet på Eventyrplassen arrangeres – og 
det ble et rekordoppmøte. Å møte naboer 
uten maske på gata, butikkene og serve-
ringssteder er også ganske fi nt. 

18

10

Scan QR-koden og 
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Vi møter ham en ettermiddag uten-
for Ullevålsveien 12 der han og hans 
�inske kone Pä ivi Sä rkelä fl yttet til sist 
sommer, fra deres forrige leilighet i As-
keladdveien. Han ankommer med syk-
kel etter nok en dag der han har kom-
mentert den russiske invasjonen. Inne i 
stuen sukker han tungt. Jentoft har ikke 
tall på hvor mange ganger han har vært 
i Ukraina, og bare det siste året har vi 
sett ham �lere ganger med skuddsikker 
vest og hjelm i skyttergraver øst i lan-
det. Han har også vært mange ganger 
på frihetsplassen i Kharkiv, og TV-bil-
dene som viste bombingen av adminis-
trasjonsbygningen på plassen gjorde et 
ekstra sterkt inntrykk på ham. 

Han forteller at han stadig ringer til 
venner i Ukraina for å høre hvordan det 
går. De er i sjokk, og usikre om de vil over-
leve. Heldigvis har ingen han kjenner blitt 
drept eller såret.  – Vi har tilbudt hjelp til 
noen vi kjenner, og vi kommer sik-
kert til å ta imot en ukrainsk familie 
siden vi kan språket, sier han.

– Hva sier dine russiske venner om 
det som skjer?

– Ingenting. De tør ikke. Russerne ri-
sikerer jo nå 15 års fengsel hvis de uttaler 
seg kritisk om krigen.  

TAKTISKE BOMMERTER  Han forteller 
at han som mange andre ble overrasket 
over invasjonen. – Jeg trodde at Russland 
kanskje ville gjøre noe øst i Ukraina, spe-
sielt etter at de anerkjente separatistom-
rådene som selvstendige stater, men jeg 
hadde ikke trodd at de ville gå til en full-
skala invasjon. Nå er det en krig som er 
like brutal som under 2. verdenskrig. Ja, 
situasjonen i Mariupol nå er nesten verre 
enn i Leningrad under krigen, sier han.

– Hva har overrasket deg mest så langt?
– Jeg var fullstendig klar over at ukrai-

nerne ville gjøre stor motstand, men ikke 
at russerne ville gjøre så store taktiske 
bommerten og ha så store tap. Putin sa 

han ikke ville bruke vernepliktige soldater, 
men han har måtte gjøre det. Jeg synes 
faktisk nesten synd på de russiske soldate-
ne. Kanskje de kan erobre Kiev gjennom 
et stormangrep med store tap. Kanskje de 
ikke klarer det. 

President Volodymyr Zelenskyj har 
bedt om polske MIG 29 fl y, men Jentoft 
tenker at det er lurt å vente litt med å inn-
fri det ønsket for å unngå en eskalering av 
konfl ikten. I stedet bør USA sende mer 
antiluftskyts. Utstyrt med Patriot-raketter 
vil ukrainerne også kunne skyte ned rus-
siske fl y som bomber fra stor høyde.

IKKE RABLET FOR PUTIN – Da Hageby-
bladet intervjuet deg for fi re år siden sa du at du 
respekterte Putin som en dyktig politiker som har 
evnen til å skjønne hva som foregår i folkedypet og 
balansere de ulike kreftene i det russiske samfun-
net. Du advarte også mot å demonisere ham. Hva 
tenker du om Putin i dag? 

– Jeg var nok for naiv den gang. Så 
kom forgiftningen av opposisjonspolitike-
ren Navalnyj, noe som må ha blitt beor-
dret eller godkjent av Putin, og det foran-
dret mitt syn på ham. Og nå ser alle hva 
han er i stand til å gjøre.

Han tror ikke at det har rablet for 
Putin, men at den russiske lederen er blitt 
en despotisk leder som isolerer seg stadig 
mer og som ikke møter motstand internt. 

– Så tror jeg han ikke kjenner Ukrai-
na særlig. Han har overvurdert sin egen 
vurderingsevne, han trodde åpenbart at 
Ukraina ville falle sammen som et kort-
hus. Putin har tidligere latterliggjort Ze-
lenskyj, men nå er det ham selv som er 
blitt gjort til latter. Putin har også laget ris 
til egen bak siden han nå risikerer at både 
Finland og Sverige går inn i NATO. 

– Hva tror du er målet hans nå? 
– Den ukrainske motstanden har gjort 

det er umulig for Russland få satt inn en 
quisling-regjering i Ukraina, så nå tror 
jeg russerne ikke vet hva de skal forsøke å 
oppnå. Målene deres kan skifte fra dag til 
dag ettersom krigen trekker ut i langdrag 
og de vestlige sanksjonene mot Russland 
slår stadig sterkere inn.

– Tror du Putin vil overleve?
– Beregninger viser at Russland kan 
gå konkurs i midten av april, og da kan 
alt skje, til og med revolusjon. Ting har 
skjedd fort i Russland før, så det kan skje 
igjen. Vi ser en mann som er i ferd med å 
miste grepet, men jeg håper at en endring 
kan skje på en fredelig måte.

EN SKISSE TIL FRED  Jentoft sier at ukrai-
nerne allerede har vunnet, men for å få til 
en varig fredsløsning må Zelenskyj også 
gi noe. Han mener at Zelenskyj-regjerin-
gen har vært for nasjonalistiske og skapt 

unødvendige motsetninger gjennom 
hardkjøring med ukranifi sering, og 
at selv om dette er forståelig så er 
det nå nødvendig å inngå kompro-

misser. Han skisserer følgende løsning:  
Først av alt må det inngås våpenhvile. 

Dernest må Ukraina åpne vannkranene 
til Krim og det må holdes en folkeavstem-
ning under internasjonal overvåkning på 
Krim om det skal bli en del av Russland. 
70 prosent av innbyggerne kommer til å 
stemme for å bli en del av Russland, og da 
må Ukraina akseptere det.  

Når det gjelder separatistområdene 
i Donbas må disse forbli som en del av 
Ukraina, men det russiske språket må få 
en beskyttet status der. 

Videre må det nedsettes en sannhets-
kommisjon som skal analysere hva som 
gikk galt og hvordan Ukraina og Russland 
skal samarbeide i årene som kommer. 

Til slutt må innlemmelse i NATO leg-
ges på is. 

Når det gjelder de enorme ødeleg-
gelsene av invasjonen, tror han at de be-

veRSTe oPPlevelSe

P O R T R E T T E T

For NRK-profi l Morten Jentoft er krigen i Ukraina det verste han har opplevd. Den tidli-
gere Moskva-korrespondenten kjenner mange av stedene der bombene slår ned. 

Tekst: Olav Rokseth  Foto: Pål Rødahl

Jeg var nok for naiv den gang

Krigen i Ukraina har 
tatt nattesøvn fra NRK-

journalist og forfatter 
Morten Jentoft, som 

vi intervjuet 14 dager 
etter invasjonen.  
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QUIZ
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1. Hvor mange prosent av deltakern på den 

konstituerende generalforsamlingen i Have-
byselskapet i 1917 tilhørte et som med godt 
mål kunne kalles arbeiderklasse?

2. Hvilken av parkene er den eldste i hagebyen 
og hvilke to andre navn hadde den først?

3. Vålveien har fått sitt navn etter «vål». Hva 
antas «vål» å bety?

4. Hvem er forfatterne av jubileumsboken Ul-
levål Hageby gjennom 90 år?

5. Hvor står monumentet over Pelle-gruppa 
6. Når kom første utgave av Hagebybladet ut?
7. Når åpnet Lofthus Samvirkelag pizzeria på 

Damplassen?
8. Hvilket år og hvor ble det etablert politista-

sjon i hagebyen?
9. Og når og hvor ble det etablert postkontor 

og bank i hagebyen?
10. Hva er rekorden hittil for oppmøte på 

mannfolkfrokostene på seniorsenteret?

1. 20 prosent
2. Minneparken. Den fi kk først navnet Tiur-

leiken, men etter at Ullevål skole stod ferdig 
i 1926 gikk den under navnet Skoleparken. 

3. Rydning eller høyde
4. Anne Vogt, Siri Meyer og Anne Ullmann
5. Aker brygge

6. 13. mai 1922
7. Sommeren 2017
8. I 1924 i en ettroms leilighet i Damplassen 

24
9. I 1922 der seniorsenteret er på Damplas-

sen.
10. 25 staute mannfolk

slaglagte russiske verdiene i utlandet må 
brukes til krigserstatning. 

NORWAY CUP  Familien Jentoft har en 
adoptivdatter fra Russland, og hun fi kk 
mange positive reaksjoner da hun skrev 
følgende på Facebook:  «Mitt navn er 
Ilona Jentoft, 22 år. Født i Russland men 
oppvokst her i Norge. .... Vi er mange rus-
sere som er i sjokk. Lei oss og forbanna 
på Putin. Selv om jeg ikke er oppvokst i 
Russland og ikke prater språket, vil jeg si at 
jeg føler med det russiske folk for hvordan 
det er for dem nå. Jeg håper likevel at dere 
forstår at det ikke er oss russere, men Putin 
som ødelegger for Ukraina. Vær så snill og 
ikke døm oss, bare fordi vi er russere.»

Selv om Jentoft støtter de økonomiske 
sanksjonene av Russland, så mener han at 
det er viktig å unngå hets av russere og at 
vi støtter det russiske sivilsamfunnet.  Der-
for er han glad for at det kommer russiske 
og hviterussiske barn til Norway Cup, og 
han er også imot en generell kulturboikott 
av russere.  

–  I forrige intervju med deg sa du at vi sann-
synligvis lever på toppen av en velstandbølge og at 
vi ikke vet hva framtiden vil bringe. Du sa også at 
det kan komme tider da vi vil trenge å dyrke vår 
egen mat i større grad. Er vi der nå?

– Det er i alle fall mer aktuelt enn noen 
gang, sier han, og forteller at familien dyr-
ker stadig mer mat på deres seks mål store 
torp i Finland. Den ligger 100 km øst for 
Helsingfors, i Myrskylä, hjemkommunen 
til storløperen Lasse Viren. Der går det 
mye i solbær, rips og stikkelsbær, og også 
grønnsaker, og de har investert i et solcel-
leanlegg.  Så er det en liten kuriositet at 
naboen til torpet kalte Jentoft-familiens 
sorte katt, for Putin, kanskje fordi de fi kk 
den i Russland. Den foretrekker nok heller 
sitt eget navn, Simba. 

Morten og Pä ivi tar også i bruk egen 
hage. Han roper på ektefellen som kom-
mer med en kartong eplemost fra egne og 
naboens epler som de fi kk presset i høst, til 
sammen hele 110 liter. 

Mosten, som har fått navnet Jutulmost, 
er kald og god og smaker helt nydelig. 

Vi vender tilbake til situasjonen i 
Ukraina, og spør om han kommer til å rei-
se ned igjen snart. 

– Det blir nok å reise nedover igjen, 
men jeg vet ikke når. Det er ikke super-
populært her i huset at jeg reiser, men det 
er viktig at journalister er på bakken og 
møter folk.

Han forteller at det er veldig mye 
propaganda i en krig, og at man også må 
analysere hva som egentlig skjer. 

– Sånn sett er det viktig at jeg er her 
også, sier NRK-journalisten.  

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

PÅ ALL FERSK 
FRUKT OG GRØNT OG 

ALL FERSKPAKKET FISK
SOM KIWI PLUSS-KUNDE

1.850.000
KIWI PLUSS-kunder!

NÅ
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Bymiljøetaten anser at noen av de 
etablerte parkeringsplassene langs 
sørsiden av John Colletts er lovlige. 

Av Olav Rokseth

Etaten skriver i et svar til Plan- og bygningsetaten 
(PBE) følgende: «Det har alltid vært tilrettelagt for 
gruset atkomst til hagebyboligene over kommunens 
eiendom, antakelig først benyttet som gangatkomst 
og senere som avkjørsel med nedsenket kantstein 
mot kjørebanen i John Colletts allé . Vi ser at fl ere 
beboere viser til at arealet har vært benyttet til par-
kering over lang tid, noe som fremgå r av historiske 
fl yfoto. Vi kjenner ikke til om avkjørslene tidligere 
er godkjent etter veglova, men ettersom avkjørsel 
med nedsenket kantstein har ligget slik i lengre tid, 
uten innvendinger fra plan- eller veimyndighet, leg-
ger vi til grunn at disse er å  anse som lovlig etablert 
(se s. 177, Vegloven med kommentarer, Arnulf/
Gauer - 1998). 

Ettersom avkjørslene aldri har vært benyttet som 
atkomst frem til biloppstillingsplass på  privat grunn, 
gå r vi ut fra at en lovlig avkjørsel også  innebærer en 
rett til å  parkere bilen i avkjørselen, selv om kjøre-

tøyet da blir stå ende på  kommunens grunn. Beboere 
hevder bruksrett for arealet. Vi fi nner ingen grunn 
til å  betvile dette ettersom parkering i avkjørslene 
har vært praksis i fl ere å r, men gå r ut fra at Plan- og 
bygningsetaten også  vurderer spørsmå let opp mot 
tilgjengelig informasjon i sine arkiver.»

MÅ TILBAKEFØRES  Med forbehold om lovlighet, 
mener Bymiljøetaten at parkering langs sørsiden av 
John Colletts allé  bør begrenses til arealet innen-
for avkjørsler defi nert av nedsenket kantstein mot 
kjørebane. Dette begrunnes med hensynet til den 
historiske trerekken og trafi kksikkerheten i John 
Colletts allé . 

«Ved nr. 5, 15 og 27 bør derfor gruset areal 
utenfor avkjørsler tilbakeføres til opprinnelig stand. 
Grus bør fjernes skå nsomt før på føring av vekstjord 
som tilså s med gress. Gruset atkomst ved avkjørsler 
kan imidlertid opprettholdes. Før oppstart av arbei-
der må  tiltaket og gjennomføringen godkjennes av 
Bymiljøetaten,» heter det i uttalelsen. 

Oslo Havebyselskap mener at PBE også  bør be 
Byantikvaren om uttalelse i saken siden lindeallé en 
er verneverdig og oppført på  Byantikvarens Gule 
liste. 

P-PLASSER KAN VÆRE LOVLIGE

KVINNEKAKE
Seniorsenteret på Dam-
plassen serverte denne 
marsipankaken på kvin-
nedagen 8. mars. Bakt 
av Noura og sponset av 
mannfolkfrokosten.

QUIZ PÅ 
PIZZERIAEN
Quizen på pizzeriaen på 
Damplassen er i gang 
igjen. Som før er det 
på tirsdager. For info 
om hvilke tirsdager det 
er og påmelding, send 
epost til damplassen@ 
lofthussamvirkelag.no. 

AKEVITTSMAKING 
PÅ ECKERS
Akevi ttprodusenten 
Ystad børst og bren-
nevin, som holder til 
på Blindern, arrange-
rer prøvesmaking på 
Eckers på Trikkesløyfa 
torsdag 31. mars kl. 
18.00. Påmelding kr. 
250,- som kan betales i 
kaféen eller med vipps 
til 97700307.

MINIKURS I 
PODING 
Even Nord Rydningen 
i John Colletts allé vil 
den 7. april kl. 18.00 gi 
et minikurs i hvordan vi 
selv kan pode frukttrær-
ne våre når tiden er inne 
for det i april. Tips til 
hvordan man kan sam-
le podekvister fi nnes i 
månedsbrevet til hage-
gruppa i Ullevål hageby 
vel fra januar/februar. Ta 
gjerne med noen ekstra 
kvister slik at deltakerne 
kan utveksle med hver-
andre etter demonstra-
sjonen. Oppmøte ved 
fontenen på Damplas-
sen.  Påmelding: kristin-
zeinerh@gmail.com

Plan- og bygningstetaen har ennå ikke ferdigbehandlet saken om mulig ulovlig parkering langs John Col-
letts allé. Foto: Olav Rokseth

ARNE LINJA 80 ÅR
Arne Linja i John Col-
letts allé 81 D fylte 80 år 
28. februar. Bursdagen 
ble behørig feiret under 
en mannfolkfrokost på 
Ullevål Hageby senior-
senter i midten av mars. 
Linja tok i sin tid initiativ 
til de populære mann-
folkfrokostene, og han 
sier til Hagebybladet 
at det er viktig at menn 
kommer sammen og 
prater og har det hyg-
gelig. 

SPESIALTILBUD PÅ 
BLINDERN VGS
En ny avdeling for 40 
elever med spesialbe-
hov skal etableres i Blin-
dern VGS til skolestart. 
Bygg G mot Ring 3 og 
som har stått tomt siden 
Sogn yrkesskole fl yttet 
ut i 2013, rehabiliteres 
innvendig og tilpasses 
tilrettelagt opplæring 
samtidig som det la-
ges en egen skolegård 
mellom byggene. De 
nye spesialelevene skal 
leveres og hentes med 
taxi

NY GANG- OG 
SYKKELBRO
Statsbygg er pålagt 
å bygge en gang og 
sykkelbro for å sikre 
de myke trafi kantene 
mot anleggstrafi kken 
knyttet til byggingen 
av Life Science senteret 
på sydsiden av Ring 3. 
Broen blir 7,5 m bred 
og skal stå ferdig i slut-
ten av året.  Arbeidet 
medfører at dagens 
gang- og sykkelvei fra 
Domus Athletica til Ring 
3 vestover blir midlerti-
dig stengt.

SPENNING MED INNSIKT
Thrilleren Husk du 
skal dø tar leseren 
med til det borger-
krigsrammede Syria.
Der er en PST-etterforsker 
blitt kidnappet. Samtidig 
som vi følger en tidligere et-
terretningsagent forsøk på 
å få henne fri, er terrorister 
på vei til Norge for å slå til 
under en gudstjeneste i Oslo 
domkirke. 

Husk du skal dø (Gylden-
dal) har fått gode anmeldel-
ser. ”Olav W. Rokseth lykkes på utmerket vis med 
å balansere innsikt og pur spenning. Det er godt 
gjort,” skriver Ola Hegdal i NRK, mens Stavanger 
Aftenblad gir terningskast fem:  ”Enda en thriller 
om terror i Oslo og gisler i Syria? Ja, og denne er 
god! ... løst på så smidig og ryddig vis, og med så 
stor respekt for folk og historie, at jeg gladelig an-
befaler boken.» Forfatteren veksler mellom å skrive hjemme i 

Stiftamtmann Kaas vei, på kafé Eckers og 
Universitetsbiblioteket på Blindern. 

Husk du skal dø
er Rokseths fjerde 
thriller

En nabo til Langliaparken har klaget til 
bydelen over støy fra hundeparken. Ha-
vebyselskapet støtter ikke klagen.

Klageren uttaler at hundeparken i Langlia har ført til 
betydelig støy fra hunder som gjør. I tillegg skriver kla-
geren at naboer ikke er varslet eller fått anledning til 
å komme med innsigelser før parken ble etablert med 
port og gjerde.

Bydel Nordre Aker har bedt Havebyselskapet om 
å kommentere klagen. Daglig leder Tor Langø sier føl-
gende til Hagebybladet:  – Vårt inntrykk er at mange 
beboere setter pris på å kunne lufte hundene sine i par-
ken, og vi ønsker derfor at den  beholdes slik den er. 

KLAGER PÅ STØY FRA HUNDEPARKEN

Etableringen av hundeparken i Langlia ble behø-
rig feiret for halvannet år siden. Foto: Olav Rokseth

I sin diktsamling Vannverk 
(Flamme Forlag) hyller Johan-
ne Fronth-Nygren byen som et 
levende, pumpende økosystem. 
«...organisk som natur, som 
vannet som surkler i rørene, 
som blomstene som vokser på 
balkongen og barnet som vok-
ser i kroppen. Dikt-jeget bor 
i bykroppen slik barnet bor i 
dikt-jegets kropp,» heter det i 
omtalen fra forlaget. Morgen-
bladet er begeistret og skriver 
at man kan «ikke annet enn å 
kjenne på fryden ved et språk 
som eksploderer fargerikt.» 
Anmelderen karakteriserere 
verket både som et jubelrop og 
et kamprop, som både vil bejae 
og nappe litt i leseren. Her en 
liten smakebit: 

svidd og svart
som asfalt muld og tjære
som irisen i øyet
mellom blunk 

ligger veien  ligger jordet  ligger du 
vå ken som et hull 

HYLLEST TIL BYEN

Johanne Fronth-Nygren, som bor i Nils Tollers 
vei på nedre Blindern, er oversetter, redaktør og 
skribent. Vannverk er hennes debut som forfatter. 
Foto: Karoline Hjorth

Vannverk er også en 
hymne til velferds-
staten, til Gerhard-
sen-æraen, til dem 
som bygget fellesska-
pet, og med politiske 
stikk til hvordan vi 
gestalter denne tradi-
sjonen
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ÅPENT MØTE OM 
POLITISK FORFALL
De siste 15–20 årene 
har optimisme blitt er-
stattet av pessimisme, 
polariseringen rår og 
de store, moderate fol-
kepartiene er erstattet 
av populistiske partier 
på begge fl øyer. Det-
te er utgangspunktet 
for Tajei Skirbekks bok 
«De moderate folke-
partienes fall i Euro-
pa». Onsdag 20. april 
klokken 18.00 inviterer 
Tåsen Ullevål Arbeider-
partilag til åpent møte 
på Eckers i Vestgrensa 
2. Forfatter Tarjei Skir-
bekk innleder med ut-
gangspunkt i sin bok. 
Henrik Wiig og Asbjørn 
Myhre i laget forteller 
at de ønsker å skape 
møteplasser for disku-
sjon og politikk for alle 
i nærmiljøet. Det skal 
være lav terskel, her 
kan du komme innom 
og ta en øl og høre 
på inspirerende fore-
dragsholdere. 

FRIVILLIGHETS-
MIDLER
Til sammen deles det ut 
i år 58.000 kroner i frivil-
lighetsmidler fra Bydel 
Nordre Aker: Nedre Ul-
levål utekino: 23.000 kr, 
juletretenning Damplas-
sen 15.000 kr og eple-
fest 10.000 kr, begge i 
regi av Ullevål haageby 
vel, jubileumsutgave av 
Hagebybladet 10.000 
kr.  

Seniorsenteret på Damplassen har 
i løpet av vinteren fått nytt kjøkken, 
ny bil og nytt lydanlegg.

Av Bjørns Jensen

I slutten av februar var en dugnadsgjeng fra mann-
folkfrokosten i gang med å tømme kjøkkenet på 
senteret for å klargjøre for installering av et helt

nytt kjøkken. De seks frivillige stilte med eget 
verktøy, demonterte det gamle kjøkkenet, og had-
de i tillegg med egen varebil som ble benyttet til å 
kjøre det gamle til gjenvinning. Det nye kjøkkenet 
har rustfrie stålbenker rund baut, og ikke minst nye 
kjøkkenskap og ny serveringsdesk.  

NY EL-BIL  Senteret har også på nyåret fått levert 
sin nye el-bil som ble bestilt sent på høstparten - en 
VW id.4 som benyttes til kjøring av brukere som 
trenger

hjelp til å komme til Damplassen eller hjem et-
ter aktiviteter på senteret. En annen viktig oppgave 
er utkjøring av bestilt mat fra kjøkkenet. Eldre som 
har ønske om hjemkjøring av varm middag kan få 
dette levert mandager og onsdager. 

Det har også blitt installert nytt lydanlegg på 
senteret, med tilhørende mikrofoner og høyttalere. 

Dette vil bedre opplevelsen for besøkende når vi for 
alvor kommer i gang med foredrag og underhold-
ning etter en lang koronapause.

GAVER  Disse nyinvesteringene er fi nansiert av arv 
eller gaver fra tidligere brukere som ønsket å takke 
Ullevål Hageby seniorsenter for fl ott innsats for de 
eldre gjennom tilbudene de har fått og den trivsel i 
hverdagen dette har skapt.

Det som nå gjenstår er en oppgradering av ute-
området som planlegges å bli gjennomført i løpet 
av våren.

FORNYELSE AV SENIORSENTERET

Flott dugnadsinnsats for nytt kjøkken av (f.v.) Terje Wolleng, Ebbe Evensen, Nils Grøholt, Aage Tranholt, Leif 
Alm-Paulsen og Truls Friis. Foto: Olav Rokseth

Senterleder Karina Nummedal Shandiz viser her 
fram den nye bilen. Foto: Olav Rokseth

NYTT BYGG I SOGNSVEIEN 
Norges Geotekniske Institutt (NGI) planlegger et 
nytt bygg - Senter for forskning og næringsliv - på 
tomten inn mot Ring 3 og vestsiden av Sognsveien. 
Forslaget er basert på 8 eventuelt 10 etasjer mot 
Ring 3, og skal omfatte 1500 arbeidsplasser inklu-

dert NIVA. Bygget vil utgjøre en del av Oslo Science 
City. Prosjektet er ute på høring og må regne med å 
bli noe nedskalert for å stå mer i stil med nabobyg-
gene på Ullevål stadion. Dagens virksomhet ved 
NGI skal fl yttes til Nydalen i løpet av året.

BESØK OSS PÅ SEM-JOHNSEN.NO

Solgte boliger hos Sem & Johnsen

Skann koden, og bli med vår erfarne eiendomsmegler på en tur utenom det vanlige:

Et utvalg boliger solgt gjennom Sem & Johnsen i Hagebyen og omegn siste år:

Jutulveien 12, 1 etg

Eventyrveien 16

Askeladdveien 28

Damplassen 10

John Colletts Alle 15

John Colletts Alle 23

Jutulveien 12, 2 etg

Sognsveien 20

Anne Hillestad
Partner / Megler MNEF 

ah@sem-johnsen.no
996 18 365

Kristine Grønn
Partner / Megler 

kg@sem-johnsen.no
482 67 520

Sognsveien 46

Jutulveien 9

Stiftamtmann Kaas’ vei 6

John Colletts Alle 49

John Colletts Alle 7

Hjorteveien 9

Dyrlandsveien 1

Jutulveien 35, 2 etg

Jutulveien 35, 1 etg

Tyrihansveien 4

Hasselhaugveien 31

Spångbergveien 11b

Nils Bays vei 78

Spångbergveien 11C

Vestgrensa 5

Bredo Stabells vei 9B

Ullevålsalleen 32
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Plan- og bygningsetaten står på sitt 
om at det kan etableres treningssen-
ter i Kinobygningen på John Colletts 
plass. 

Av Olav Rokseth

Foreningen Colletts kulturhus sende inn i klage i 
høst over vedtaket om etablering av treningssenter. 
Foreningen skrev at tiltakshaver hadde redegjort 
på en feil og villedende måte at lokalene har stått 
tomme i fl ere år. Klager mente også at redegjørelsen 
konsekvent unngikk å nevne de siste årenes lokale og 
bypolitiske bestrebelser på å etablere et kulturhus i 
Vestgrensa 2. I tillegg skrev mente foreningen at By-
antikvaren burde vært forespurt, og at det ikke bur-
de blitt gitt dispensasjon fra krav til detaljregulering. 

STATSFORVALTEREN HAR SAKEN   Etaten skri-
ver følgende i et brev til Statsforvalteren i Oslo og 
Viken som nå skal ta endelig stilling til saken: «Der-
som et tiltak verken strider mot lov, forskrift eller re-
guleringsplan har tiltakshaver krav på å få tillatelse 
til tiltaket. Det er ikke relevant for etatens vurdering 
om lokale har stått tomme eller ikke de siste årene.»

Videre står det: «Selv om det er slik at det har 
vært politiske signaler de siste årene om at man øn-
sker å benytte arealene til annet bruk kan vi ikke se at 
dette har blitt vedtatt gjennom ny reguleringsplan.»

SPURTE BYANTIKVAREN  Når det gjeler spørs-
målet om Byantikvarens involvering, skriver eta-
ten at siden det kun har vært snakk om innvendige 
endringer, har det derfor ikke vært behov for sam-
råd med Byantikvaren.  Likevel tok etaten kontakt 
med Byantikvaren, som ikke hadde behov for å ut-
tale seg. Videre viser etaten til at bruksendringen 
omfatter et mindre areal enn det som kreves for 
krav om detaljregulering.

TAKKER FOR STØTTE  Foreningen Colletts kultur-
hus takker for all støtte for å etablere et kulturhus 
i den gamle kinobygningen på John Colletts plass: 
underskriverne som undertegnet innbyggerinitiati-
vet, støtten fra partiene Venstre, Rødt og Senterpar-
tiet, støtten fra Bydelsutvalget i Nordre Aker, de lo-
kale velforeningene Ullevål Hageby vel og Blindern 
vel og Byantikvaren i Oslo som så utvetydig gikk 
imot gårdeiernes opprinnelige planer om seksjone-
ring av bygget til hybler. 

Foreningen har uansett utfall besluttet å fortset-
te sitt virke, både som initiativtaker til lokale kultur-
arrangementer og til fortsatt vern av Kinobygget. 
«Vi satser på ny giv for det lokale kulturlivet etter 
to år med pandemi. Bli med i styret, delta i planleg-
ging og gjennomføring av arrangementer. Vi inn-
kaller til åpent møte etter at svaret fra Statsforvalte-
ren er klart,» heter det i en uttalelse fra foreningen. 

KLAGE FØRTE IKKE FRAM

KURS I 
BESKJÆRING
Deltakerne på Ullevål 
hageby hagegruppes 
kurs i beskjæring 7. 
mars fi kk mye nyttig lær-
dom med seg tilbake 
til egne hager. Kurshol-
derne fra Gartnerfolket 
formidlet både fagkunn-
skap og egne erfarin-
ger med beskjæring av 
frukttrær. Om hvorfor, 
når og hvordan vi bør 
beskjære. De tok også 
for seg riktig redskap og 
stell av dette. Velvillige 
eiere av hagen i Dam-
plassen 18 stilte sine 
frukttrær til disposisjon. 
Her ble det demonstrert 
beskjæring, og delta-
kerne kunne også selv 
få prøve. Hagegruppa til 
Ullevål hageby stod for 
arrangementet. 

STØY I PASTOR 
FANGENS VEI
Arbeidet med spreng-
ning og spunting av 
tomten til Tåsenhjem-
met kom omsider i gang 
i februar og skal pågå ut 
mai med de støyproble-
mer dette fører med seg 
for nabolaget. Bygget 
blir på 14.600  m2 for-
delt på fi re etasjer pluss 
kjeller. Det blir et nul-
lutslippsbygg i massivt 
tre og med solceller på 
taket.  Bygget er bereg-
net å stå ferdig i slutten 
av 2023. Entreprenør 
er PEAB og totalprisen 
utgjør kr 446 millioner 
kroner.

DRØMMEAKTIGE ILLUSTRASJONER
Bildeboken Even-
tyr er en vakker og 
varm bildebok om 
hvordan fortellinger, 
eventyr og minner 
binder barnebarn 
og besteforeldre 
sammen. 

Illustratør Stian Hole og 
den danske forfatteren Kim 
Fupz Aakeson har samar-
beidet om boken, som er det 
tredje bildebokprosjektet fra 
den nå etablerte og kritiker-
roste dansk/norske duoen. 

«Dette er nok en vakker fortelling med Stian Ho-
les fargesterke og nesten drømmeaktige illustrasjoner. 
Vi møter mormor, som har blitt gammel og glemsk. 
Men hun er fortsatt god til å fortelle eventyr. Det er 
bare å gi henne en liten dytt: Det var en gang … Så 
reiser vi av gårde, inn i eventyret, opp i luften, gjen-
nom skogen …,» heter det i en omtale fra forlaget.

Målgruppen for Even-
tyr er barn 5-9 år Det 
er planlagt at boken 
lanseres medio april. 

Illustratør Stian Hole bor i Langlia. Her er han foto-
grafert i atelieret sitt. Foto: André Løyning Ivan Bjørndals gate 3, Tlf. 922 88 330

Epost: mobeltapetserer.morten.fagerli@gmail.com

Nytt liv til 
møbler

Har du et kjært møbel som trenger reparasjon? Eller som du ønsker å tapetsere? 
Møbeltapetsermester Morten Fagerli og møbeltapetserer Miroslaw Kisielewski 

gjør håndverksmessig trekking og omstopping av nye og gamle møbler.  
Ring for prisvurdering.
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PERLENDE GLEDE

DEKKSKIFTE I EN FEI

Hagebybladet mottok følgende artige epost på slut-
ten av fjoråret: «Jeg synes det er så hyggelig å gå 
forbi denne hagen i John Colletts allé, rett overfor 
Ullevål skole. Hagen huser en ung perlekunstner, 
Johannes Vabø Felle, fi re år, som har dekorert eple-
trærne med produksjonen sin. Hilsen forbipasse-
rende nabo Ingrid S. Jacobsen»

Bilmekaniker Sahand Abdollahi kan være ret-
te mann å kontakte hvis du trenger å skifte 
dekk hjemme. Han har skiftet dekk i området 
siden 2017, og fått positive tilbakemeldinger 
på Facebook-gruppen Ullevål Hageby.  Sahand 
tar med seg egen jekk, elektrisk muttertrek-
ker og en momentnøkkel som gjør at han kan 
stramme mutterne helt nøyaktig. I tillegg har 
han en liten luftkompressor i tilfelle det er alt-
for lite luft i dekkene. Han hjelper også til med 
bæring av dekkene hvis det er nødvendig. Tlf. 
911 35 706

Det tar ikke Sahand 
Abdollahi mange 
minuttene å skifte 
dekkene dine. 
Foto: Olav Rokseth

TO GULL FOR 
GAMLEGUTTA
Gamlegutta i bandy har 
innkassert 2 NM-gull: 
Oldboys slo Ready i fi -
nalen og tok sitt 2. NM 
på rad. Veteranlaget ble 
mestre etter å ha slått 
Skeid 6-4 i NM-fi nalen.
Bandysesongen er av-
sluttet og ismaskineriet 
på Bergbanen er slått av 
etter en travel sesong. 
Ullevåls A-lag endte 
på 6.plass i eliteserien 
som ble vunnet av Sta-
bæk foran Ready. I NMs 
kvartfi nale møtte Ullevål 
Mjøndalen i fem jevne 
oppgjør som endte med 
3-2 tap i siste og avgjø-
rende kamp. Sondre 
Hammerstad har gjort 
en god jobb som trener 
for A-laget og vil fortset-
te som hovedtrener for 
barmarksesongen så vel 
som på isen.
Damelaget vant sine før-
ste kamper og endte på 
6. plass i serien som Rea-
dy vant. Det er stor opp-
slutning med inntil 50 
på jentetreningene som 
ledes av Håkan Walldin. 
Neste sesong vil dame-
laget bli forsterket med 
fl ere spillere fra Ullern 
som ikke klarer å stille 
eget lag.  
Banemester Jo Røed 
har bedt om avløsning 
etter årets sesong, men 
vil bistå påtroppende 
banemester Jørgen Os-
mundsen for å sikre god 
is på Bergbanen også i 
kommende sesong.

Bjørn Jensen

GRUNDIG VURDERING AV P-SØKNADER
Multiconsult har nå levert sin vur-
dering av hvilke av søknadene til 
p-plasser i hagebyen som bør god-
kjennes. De nærmeste ukene vil 
styret befare hver enkelt av disse 
plassene før det konkluderes. 

Av Olav Rokseth

Styremedlemmene vil gå sammen to og to på friti-
den for å befare plassene. De vil ikke gå i kvartaler 
der de selv bor.  Når befaringene er unnagjort, vil 
et samlet styre ta stilling til søknadene. I alt er det 
kommet inn over hundre søknader. 

– Vi ønsker å behandle sakene grundig og bru-
ke den tid som er nødvendig, sier styreleder Sven 
Arne Buggeland til Hagebybladet. Han understre-
ker også viktigheten av likebehandling av søkna-
dene. 

Buggeland forteller at det er ulike synspunkter 
blant styremedlemmene om parkering, og at det er 
ulike hensyn som må avveies mot hverandre. 

I forrige utgave av Hagebybladet intervjuet vi 
også styreleder Sven Arne Buggeland om parke-
ringssituasjonen i hagebyen.

I forrige utgave av Hagebybladet intervjuet vi 
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Havebyselskapet vil antakelig 
først til våren få ferdigbe-
handlet søknadene om parke-
ringsplass.

Av Olav Rokseth

Styreleder Sven Arne Buggeland forteller 
at det fem dager før fristen den 1. desem-
ber var kommet inn 70 søknader. Gene-
ralforsamlingen åpnet i høst opp for at 35 
plasser kan godkjennes, men Buggeland 
sier det kan bli flere som får innvilget søk-
naden.

– Da vi la ut en liste over godkjente 
plasser fikk vi flere henvendelser fra bebo-
ere som mente at de hadde plass. Fire av 
disse hadde skriftlig dokumentasjon på at 
tidligere styrer i selskapet hadde godkjent 
plassene, og dermed kom de også på listen 
over godkjente plasser. Mange andre har 
lagt fram en historikk som vi vil ta hensyn 
til når vi tildeler plasser, sier han.

Andre Kriterier styret vil ta hensyn til 
i vurderingen av søknadene er framkom-
melighet for utrykningskjøretøy, sikkerhe-
ten til barn og andre myke trafikanter og 
bokvalitet og verneverdier. Utenomhus-
arealene i hagebyen er vernet på like fot 
som bygningsmassen, og byantikvaren har 
uttrykt sterk bekymring over parkeringen 
inne i kvartalene.

– Jeg tror det er forståelse fra beboerne 
at det er flere hensyn å ta når vi vurderer 
parkeringsforholdene, sier han. 

MER UTFORDRENDE  Det er i dag 190 
tillatte parkeringsplasser i Hagebyen som 
fordeler seg slik: Godkjente p-plasser og 
garasjeplasser (71), garasjelagene (31), par-
keringslagene (13), utleide plasser (54) og 
utleide garasjer (21). Det skal være i over-
kant av 400 beboerparkeringsplasser i ha-
gebyen, så totalt antall plasser på ca. 600 er 
ikke langt fra antall boenheter, som er 654. 

Buggeland erkjenner at det er blitt mer 
utfordrende å være bilist i hagebyen, i lik-
het med i andre deler av byen. Bymiljøe-
taten fjernet gateparkeringen i store deler 
av John Colletts allé og Vålveien, og gjorde 
nylig det samme i Tyrihansveien (se egen 
sak). Også i Eventyrveien er det varslet at 
det vil bli forbudt å parkere på gaten. – Det 
er en skjør balanse mellom antall plasser og 

behovet for plasser, og det er jo ikke bare 
antallet som er viktig for folk. Det er fattig 
trøst hvis du bor i Tyrihansveien at det er 
ledig plass i Ullevålsalléen. Det beste er om 
det er mulig å parkere i gaten, sier han.

Han tror derimot ikke at parkerings-
utfordringene vil gå utover boligprisene i 
området. – Jeg tror det er andre kvaliteter 
som løfter hagebyen til pristoppen i Oslo. 

Hvis du bor så sentralt, så forventer du hel-
ler ikke at du har en parkeringsplass. 

URO  Det er 25 år siden selve parkerings-
bestemmelsene ble endret, og 20 år siden 
det sist ble gitt en tillatelse. Da styret un-
dersøkte parkeringsforholdene i hagebyen, 
fant de ut at det var rundt 70-80 plasser 
som ikke var godkjente. Buggeland har for-

Mange søker P-plass

Hagebybladet 04-2021.indd   14Hagebybladet 04-2021.indd   14 30.11.2021   09:4230.11.2021   09:42

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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TIL SISTE STAVTAK
Den siste klimarapporten druknet i oppmerksomheten om Russlands invasjon av 
Ukraina. Synd, siden det er mer påkrevet enn noensinne å redusere utslippene av 
klimagasser. Hvis ikke det skjer, kan følgene bli katastrofale. Og også noen følger 
som kanskje ikke kan karakteriseres som katastrofale, men ille nok. For eksempel 
at det ikke blir mulig å gå på ski i marka. Eller på Voldsløkka som her på bildet der 
en ivrig skiløper går noen runder selv om værforholdene ikke er de beste. Han 
ville kanskje slutte seg til følgende omskrivning av pavens uttalelse om fotball: Av 
alle uviktige ting, er skigåing det viktigste. Foto: Pål Rødahl
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FORSMAK PÅ 
VÅREN 
Du kan slippe våren løs 
i stuen ved å drive frem 
kvister fra hagen din. 
Vårblomstrende vekster 
som magnolia, forsythia 
(bildet), frukttrær eller 
syriner egner seg godt 
til driving fordi knop-
pene allerede er gjort 
klare for blomstring fra 
forrige vekstsesong. 
Noen tips til hvordan 
man driver frem kvister 
innendørs:
• Kutt kvistene med en 

ren kniv.
• Skrap gjerne bort litt 

av barken nederst 
på kvistene slik at de 
suger opp mest mulig 
vann.

• Sett kvistene i en ren 
vase med romtempe-
rert vann.

• Bytt ut vannet med 
jevne mellomrom

• Gi dem gjerne en 
forsiktig dusj med en 
sprayfl aske i ny og ne.

Etter en uke eller to kan 
du nyte synet av vår i 
vinduskarmen din...... 
Dette tipset er fra 
marsbrevet til hage-
gruppa i Ullevål hageby 
vel. Send epost til ma-
riaurheim@gmail.com 
for gratis abonnement. 

NETTSIDE FOR 
SKØYTEBANE
Eventyrplassen Vann-
førelag har fått egen 
nettside. Der kan du 
lese om de glade 
vannførerne, arran-
gementer og isen på 
plassen. Se eventyr-
plassen.no

Kan Damplassen bli enda mer trive-
lig? Det mener noen beboere som vil 
at det skal lages en mulighetsstudie 
av plassen.

Av Olav Rokseth

I begrunnelsen for forslaget, som Even Nord Ryd-
ningen, Ingrid Schibsted Jacobsen og Thomas Ber-
men fremmer på generalforsamlingen i april, heter 
det:  «Damplassen er Ullevål Hagebys sentrale plass 
og samlingspunkt. I dag blomstrer handelen, og 
stedet forblir et yndet turmål. Vi gleder oss til stor-
stilt feiring her, 17.mai 2022!  Selv om det meste 
er intakt, har også Damplassen vært gjenstand for 
betydelige endringer gjennom hundre år. I 1998 ble 
dagens utforming til, blant annet preget av innsnev-
rede kjørefelt over plassen. Vi tror at tiden er inne 
for å løfte Damplassen enda noen hakk til glede for 
alle. Kan vi gjøre Damplassen til en enda fi nere og 
triveligere plass for beboere og tilreisende å opp-
holde seg på? Kan vi gjøre den mykere, triveligere 

og vakrere, samtidig som vi styrker både det lokale 
næringslivet og ivaretar beboeres behov for parke-
ringsplasser? Kan vi gjøre Damplassen til Norges 
fi neste piazza?»

ARBEIDSGRUPPE  Helt konkret foreslås det at sty-
ret nedsetter en arbeidsgruppe med representanter 
fra styret, Ullevål Hageby Vel, næringsdrivende på 
plassen, Oslo kommune og eventuelt frivillige. «Ar-
beidsgruppen skal gjennomføre en mulighetsstudie 
av hvordan bruken av Damplassen og eventuelt 
tilstøtende områder kan tilrettelegges for økt akti-
vitet og trivsel for beboere og besøkende. Som del 
av mulighetsstudiet oppfordres det til å gjennomføre 
én eller to testdager, hvor plassen brukes på nye må-
ter.  Mulighetsstudien må være tuftet på en helhetlig 
vurdering av de funksjoner Damplassen i dag fyller 
for både beboere, tilreisende og næringslivsaktører, 
med særlig mål om å styrke plassens myke kvalite-
ter. Mulighetsstudien inkludert anbefalinger for vei-
en videre, presenteres generalforsamlingen i 2023.»

Ifølge forslagstillere er Ullevål Hageby Vel in-
formert om forslaget, og støtter det. 

ØNSKER PIAZZA 
PÅ DAMPLASSEN

Damplassen kan kanskje bli Norges fi neste piazza der både beboere og besøkende kan utfolde seg i fi ne 
og trygge omgivelser. Bildet er fra 100-års jubileet for Ullevål hageby. Foto: Olav Rokseth

Styret vil fremme forslag til parkeringsbestem-
melser og vedlikeholdsvedtekter på gene-
ralforsamlingen.  I tillegg til Damplassen-for-
slaget, er det kommer fi re andre forslag fra 
beboere i hagebyen. 

Av Olav Rokseth

Styret har fått fl ere innspill fra beboere etter at et revidert for-
slag om parkeringsbestemmelser og vedtektene som bestemmer 
ansvarsforholdet mellom andelseier og selskapet ble sendt ut på 
høring. Nå vil styret justere forslagene før de fremmes på ge-
neralforsamlingen. – Vi setter stor pris på de mange verdifulle 
innspillene fra beboere, sier styreleder Sven Arne Buggeland til 
Hagebybladet.

BORDTENNIS PÅ EVENTYRPLASSEN  Ett eller to perma-
nente bordtennisbord på Eventyrplassen er et av forslagene til 
generalforsamlingen. Forslagsstiller Annette Marfjord, Tyrihan-
sveien 18, skriver følgende: «Bordtennis er gøy for alle aldre og 
kunne være særlig fi nt for de eldre barna og ungdommene.» 
Marfjord tenker seg at bordene plasseres på den siden der det 
ikke er lekeapparater. 

HYBRIDMØTER  Frode Rise i Eventyrveien 11 foreslår at frem-
tidige generalforsamlinger skal foregår som hybridmøter med 
mulighet for fysisk oppmøte eller ved å delta elektronisk. Det 
skal være mulig å uttale seg via storskjerm og votere elektronisk 
på lik linje med det man gjør ved fysisk oppmøte. Riise begrun-
ner forslaget med at det er mange andelseiere som ikke har an-
ledning til å møte fysisk, og viser til at det i beste fall møter opp 
om lag 100 andelseiere. Han mener en hybridløsning vil styrke 
demokratiet i borettslaget. 

FLERE EL-BILLADERE  Åse Pauline Thirud, Moltke Moes vei 
5, foreslår at det snarest og innen utgangen av 2022 tilretteleg-
ges med el-billadere på alle eksisterende parkeringsplasser som 
er tildelt via administrasjonen. Hun foreslår at dette primært 
dekkes av Havebyselskapet, sekundært at kostnadene ved det-
te deles mellom Havebyselskapet og beboeren som disponerer 
parkeringsplassen. 

ENERGISPARING OG PRODUKSJON  Håvar Karlsen i Sogn-
sveien 32 fremmer et forslag som tar til orde for energisparing og 
produksjon av strøm i borettslaget. 
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Parkering, bordtennis 
og demokrati

TVINGES TIL NEDLEGGELSE
Nedleggelsesspøkelset henger fortsatt over Ullevål sy-
kehus på tross av den sterke motstanden fra lokalmiljøet 
og fagbevegelsen i Oslo så vel som Bystyret. Avgjørelsen 
ligger i Stortinget, og statsminister Jonas Gahr Støre vil 
pålegge Aps representanter å stemme for utbyggingen 
på Gaustad og dermed nedleggelse av Ullevål. 

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

Berg Lions Club

BLI MEDLEM
Klubbens viktigste aktivitet er det årlige Bok-
markedet på Vestre Aker Skole som arrangeres 
hvert år i uke 45. 
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 i god stand (ikke leksikon) 
og LP/CD’er i Godals vei 12, Tåsen, 
mandager kl. 18:00-19:30. 

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

Ring 988 31 809 hvis du har spørsmål.

Kontakt:

Frode Rise        Egil Råstad      Henning Stene
930 83 685       476 59 876     922 57 900
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Lørdag 2. april åpner det nye 
treningssenteret i den ær-
verdige Kinobygningen på 
Trikkesløyfa. 

Av Olav Rokseth

Konsernsjef  Trygve Amundsen i Nr1 Fit-
ness er spent på mottakelsen. Han sier at 
pandemien gjorde at fl ere begynte å trene 
hjemme, samtidig som det er økt fokus på 
trening siden det blitt en økning i muskel- 
og skjelettplager. – Jeg tror også mange 
ønsker å trene ute der de kan treff e andre 
mennesker, sier han. 

På spørsmål om den økte bruken av 
naturen under pandemien også kan påvir-
ke våre treningsvaner, svarer han: – Det 
er fl ott at folk er mer ute i naturen. Det er 
inaktivitet som er vår største konkurrent. 

ALLE ÅRETS DAGER  Det blir mulig å 
trene hele året fra klokken 05 til midnatt. I 
tillegg til ulikt utstyr for å trene kondisjon 

og styrke og også funksjonstrening, tilbyr 
senteret gruppetimer som innendørs lø-
ping, kombinasjonstimer med løp/styrke, 
dagens økt, bootcamp og mobilitetstimer. 

Nr1 Fitness er en av Norges største 
treningssenterkjeder med over 40 sentre 
over hele landet, særlig på Vestlandet. 
Amundsen forteller at de har som mål å 
etablere fl ere sentre i Oslo, og da vil det 
også kunne bli aktuelt med å tilby organi-
serte turgrupper slik de har i Bergen. 

SPENT PÅ MOTTAKELSEN
Da Hagebybladet var på besøk gjenstod det fortsatt en del arbeide før treningssenteret står klart til bruk. Konsernsjef Trygve Amundsen i 
Nr1 Fitness gleder seg til at alt utstyr er på plass til åpningsfesten kl. 12-15 lørdag 2. april. Her står han i det som var den gamle Kinosalen.  
Foto: Pål Rødahl

En løfterampe gjør det mulig også for 
rullestolbrukere å komme seg på tre-
ningssenteret. Foto: Pål Rødahl

Stukkaturen i den gamle Kinosalen er 
bevart. Mye er fargelagt mørkt og noe 
lyst grått. Foto: Pål Rødahl

100 ��
13. mai er det hundre år siden første 
utgave av Hagebybladet kom ut. 
Det skal feires med en jubileumsut-
gave. Vi tar gjerne imot synspunk-
ter på bladet, før og nå. Og gjerne 
noe om saker du synes er spesielt 
viktig. Dikt, foto eller tegning med 
tema Hagebybladet er også vel-
komment 

Send inn til 
hagebybladet@yahoo.no

100 ��
13. mai er det hundre år siden første 
utgave av Hagebybladet kom ut. 
Det skal feires med en jubileumsut-
gave. Vi tar gjerne imot 
ter på bladet, før og nå. Og gjerne 
noe om 
viktig. 
tema Hagebybladet er også vel-
komment 

Send inn til 
hagebybladet@yahoo.no
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Sara Johnsens nye bok er en mild dystopisk fortelling med en fascinerende hovedperson. 
Boken har fått strålende anmeldelser. 

Av Olav Rokseth

I Til Dancing Boy driver romanens for-
teller Lizz «orgasmeriet» Pure Pleasure 
sammen med ektemannen Boje, som er 
deltidsnarkoman og tidligere hallik.  I 
Pure Pleasure kan brukerne gjennomleve 
ulike seksuelle fantasier uten at noen blir 
krenket. En dag dukker en ung mann opp, 
som muligens er den sønnen Lizz var sur-
rogatmor for mange år tidligere: Dancing 
Boy.  Rammen for Lizz sine 
opplevelser er et velferdsto-
talitært Norge der folk ble lei 
av demokrati etter mange år 
med pandemier og miljøka-
tastrofer. 

ORIENTERT MOT 
NYTELSE
Vi treff er Sara Johnsen på 
Åpent bakeri på Damplas-
sen, ikke langt unna der hun 
bor sammen med fotograf  
og regissør Pål Sletaune i 
Nils Lauritssøns vei. Hun 
forteller at boken belyser en 
slags tidsånd om at vi skal 
leve smertefrie liv. – For en 
tid tilbake ble jeg bevisst at 
jeg og mine venner var vel-
dig orientert mot nytelse; for 
eksempel en badstue med 
påfølgende kald hvitvin og 
deretter et bedre måltid. Jeg 
ønsket med boken å ta et 
oppgjør med illusjonen om 
at man kan bygge et sam-
funn der ingen har smerte 
og der staten passer på at 
alle får dekket sine behov til enhver tid. 

TAKHØYDE  For å unngå å havne der 

det som beskrives i boken, mener Johnsen 
at det er nødvendig at samfunnsdebatten 
er fri og meningsfull. – Det er viktig med 
takhøyde i debatter, og at vi er lyttende 
og åpne for å lære. Det må være mulig å 
mene noe feil uten at folk blir så utrolig 
forbannet. 

– Flere anmeldere trekker fram hovedpersonen 
Lizz. Er hun inspirert av noen du kjenner eller 

vet om?
– Kanskje alle damene på 

fotballaget jeg spilte på, svarer 
forfatteren med en latter.

Laget, som heter Hedda 
Gambler, bestod opprinne-
lig av forfattere fra Cappelen 
Damm og Gyldendal. Johnsen 
spilte midtbane og spiss, men 
har nå gitt seg, sist hun spilte 
var én gang under pandemien. 

– Det var kjempegøy, og 
jeg synes at det er morsomt at 
min eldste datter Io har begynt 
å spille på samme lag. 

FERRANTE, HEMINGWAY
Hun er med i lesegruppe, og 
gleder seg til å lese Houelle-
becqs siste bok Tilintetgjøre.

På spørsmål om hun kan 
nevne noen forfattere hun 
er spesielt begeistret for, sva-
rer hun blant andre Elena 
Ferrante, Hemingway, Fro-
de Tiller og Hillary Mantel, 
hun som skrev en triologi om 
Cromwell. 

– Du ble kritikerrost for din 
første bok «White Man» og likeså fi lmene dine og 
NRK-serien «22. juli». Hva er mest gøy, å skrive 
fi lmmanus eller bok?

– Vanskelig spørsmål. Det jeg liker 
ved å skrive bok er at jeg har mye mer 
kontroll over resultatet. Et fi lmmanus er 
mer et arbeidsredskap der fi lmen er pris-
gitt veldig mange andre krefter. 

Prosjektet hun holder på med nå er et 
TV-seriemanus der dramaet utspiller seg i 
det første året under pandemien. Et drap 
er utgangspunktet for handlingen. Ar-
beidstittelen er «Vi, oss, det og dem», og 
NRK har vist interesse for serien. 

SMeRTe oG
oRGaSMeklInIkk

Filmskaper og forfatter Sara Johnsen 
begynte å skrive Til Dancing Boy for alvor 
under pandemien.  Foto: Pål Sletaune
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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

Noen sitater fra anmel-
delser av Til Dancing Boy
(Gyldendal):  Dagbladet:  
«Ei god bok, med andre 
ord, som gjør uutslettelig 
inntrykk.» VG: «Et fasci-
nerende fremtidsportrett, 
der den mekaniske dysto-
pien herjes av lengsel, 
intimitet og begjær.»  Vårt 
Land: «... en usedvanlig 
idésterk og godt tenkt 
bok» NRK: «Formidabelt 
kvinneportrett.» 
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Forhagebod, stort sykkel-
skur og overdekning mellom 
boder. Dette blir de tre nye 
oppbevaringsløsningene som 
tillates i hagebyen.

Av Olav Rokseth

Etter befaring 15. mars 2021 har Byan-
tikvaren konkret vurdert ni ulike forslag 
til lagrings- og overdekningsløsninger, 
og foreslått å gå videre med tre av disse. 
Dette vil gjøre det enklere for beboer i ha-
gebyen å oppbevare ting. Spesielt har det 
vært et sterkt ønske om å kunne oppbeva-
re større ting som sykler og barnevogner 
under tak. 

LANGSOM UTRULLING  Sykkelskure-
ne vil bli oppført av Havebyselskapet. De 
kommer til å koste over 350.000 kroner 

stykket, så det blir en langsom utrulling av 
skurene. Det første settes opp i sommer i 
Moltke Moes vei mellom nr. 9 og 15. Året 
etter blir det satt opp et tilsvarende skur 
mellom Tyrihansveien 24 og 26. Det blir 
sykkelstativer og innlagt strøm i skurene, 
som blir låsbare. I tillegg til sykler kan sku-
rene brukes til oppbevaring av barnevog-
ner. Det er Blakstad Haff ner Arkitekter 
som har levert tegninger til sykkelskur som 
vil bli oppført av vedlikeholdsavdelingen

FLERE TYPER FORHAGEBOD  Måle-
ne på forhageboden er lengde 200 cm, 
bredde 120 cm og høyde 140 cm. Her 
kan det være plass til sykkel, barnevogn, 
hageredskaper, ved, møbler, dekk og an-
net. Det blir fl ere typer med én, to eller 
ingen dører og én, to eller ingen hyller el-
ler to hyller. Boden kal oppføres i stående, 
brunbeiset panel med skråtak. Underlaget 
skal være gressplen, grov grus/singel eller 

skiferheller. Boden skal plasseres minst to 
meter fra bygningen med rygg mot gjer-
de eller kvartalsvei.  Dag Norling, leder 
av utenomhusutvalget, har laget skisser 
til løsningene, og han vil også utarbeide 
arbeidstegninger slik at beboerne kan lage 
forhageboden selv. 

OVERDEKNING  Mellom boder som står 
rett overfor hverandre med inntil to me-
ter avstand kan bygges en overdekning i 
svakt hellende, brunbeiset panel. Bakveg-
gen bør være åpen og luftig i kvadratisk 
espalier. Taket plasseres under bodenes 
vindusbånd.

BYANTIKVARENS ANBEFALINGER 
Generalforsamlingen 2020 vedtok at sty-
ret skulle utrede fl ere typer hageboder. En 
arbeidsgruppe kom med ni forslag som 
ble lagt frem for Byantikvaren i Oslo.

Løsningene har tatt hensyn til Byanti-

NÅ BLIR OPPBEVARING ENKLERE

Slik blir sykkelskur seende ut innvendig. Den første kommer i Moltke Moes vei. 

Administrasjonen i Havebyselskapet har laget en prototyp av forhageboden. Foto: Olav 
Rokseth

Kjære naboer
7.-8. mai ønsker vi velkommen til loppemarked på Ullevål skole

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

kvarens innspill. Overordnet anbefaler 
Byantikvaren en stram regi på bodtyper, 
antall og utforming. Den opprinnelige 
bebyggelsen i hagebyen omfatter fi re uli-
ke bygningstyper og preges av en grunn-
leggende stram og samtidig livlig regi, 
noe som bør videreføres i bodprogram-
met. Utforming bør videreføre eller til-
passes eksisterende utforming. Byanti-
kvaren mener videre at det er viktig at det 
ikke etableres for mange store uteboder i 
de grønne arealene i hagebyen. Det bi-
drar til å bygge ned det grønne hagepre-
get på en uheldig måte. Samtidig er det 
en risiko for at det blir rotete med mange 
ulike bod- og oppbevaringsvarianter. By-
antikvaren fraråder blant annet enhver 
form for tilbygg til eksisterende hagebo-
der med pyramidetak, som skråtak over 
ved eller redskaper i bodveggen, fordi 
slike løsninger svekker bodens sterke for-
muttrykk og anses som uheldig. 
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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
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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

28  | | NR. 4 | DESEMBER 2015

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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Kognitiv og metakognitiv terapi 

for alle psykologiske plager.

Kort ventetid. Dag/ettermiddag/kveld. 

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

Ikke refusjonsavtale.
Full taushetsplikt og diskresjon.

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

Tlf: 98456523, lars@psykologdehli.no

Gamle og nye
pasienter

velkommen.
Kom innom i Vestgrensa 4 

eller ring 22 46 36 71 
for timebestilling

TANNLEGE VATNE MNTF /
TANNLEGE DÆHLI MNTF

Apotek1 Ullevål Stadion
Sognsvn. 77A - 0806 Oslo

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

Lørdag: 0900 – 1800

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

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

Av Olav Rokseth

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

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

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

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

Sykkelrute kan medføre færre parkeringsplasser

26  | | NR. 4 | DESEMBER 2016 DESEMBER 2016 | NR. 4 |  |  27

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

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

Kiwi vil nå bytte ut de grøn-
ne dukene som erstattet de 
historiske bildene i vinduene 
på butikken på John Colletts 
plass. 

Av Olav Rokseth

I en redegjørelse hevdet Kiwi først at du-
kene henger såpass langt innenfor vindu-
ene at de ikke kommer inn under noen 
forskrift. PBE svarer følgende: «Vi vurde-
rer dukene dere har hengt opp i vinduene 
på  samme må te som foliering. Dukene 
strider derfor med skilt- og reklamepla-
nen og er søknadspliktig etter plan- og 
bygningsloven § 20-3, med krav om an-
svarlig søker.»

PBE peker også på at bygget er beva-
ringsverdige (gul liste), og at utforming av 

skilt- og reklame må være i tråd med vei-
lederen som Byantikvaren har utarbeidet 
for slike bygg.

IKKE GODKJENT ANDRE ENDRINGER  
PBE påpeker videre at Kiwi har utført 
andre endringer som ikke er blitt omsøkt 
eller godkjente. «Disse søknadspliktige 
endringene er fl ytting av inngangsdør, 
helfoliering av vinduene, innsetting av et 
nytt vindusparti og utvidelse av Kiwi-for-
retningen inn i tidligere butikklokale. 
Selve virksomhetsskiltene for Kiwi er hel-
ler ikke omsøkt eller godkjent.»

PBE skriver at arbeider som er utført 
uten tillatelse kan søkes om i ettertid, al-
ternativt at arbeidene tilbakeføres.  Saken 
ligger nå i avdelingen for byggetilsyn, som 
er en «tyngre» avdeling i PBE. 

DIALOG  Regionsjef  Tore Hartmann i 

Kiwi forteller til Hagebybladet at det ved 
ombyggingen i 2012 ble søkt om fasade-
endringer, men på grunn av manglende 
dokumentasjon i søknaden ble den aldri 
behandlet av Oslo kommune. – Vi er nå 
i dialog med kommunen og prosessen er 
startet for å ivareta de kravene som det of-
fentlige stiller. Vi lytter til tilbakemeldin-
gene fra kundene våre, og vi vil bytte ut 
de eksisterende dukene, uttaler han. Kiwi 
har foreløpig ikke besluttet hva som kom-
mer i stedet. 

GLAD  Hagebybeboer Erik Steineger var 
en av dem som mente at butikken hadde 
søknadsplikt da de hengte opp de nye vin-
dusplakatene. I brevet han og Eva Simon-
sen skrev til Plan- og Bygningsetaten, viste 
de til kommunens skiltvedtekter, og han er 
glad for at PBE nå har gitt Kiwi pålegg 
om å følge dem. 

GRØNNE DUKER FJERNES

De grønne dukene i vinduene på Kiwi-butikken på Trikkesløy-
fa har ennå ikke blitt byttet ut. Foto: Pål Rødahl

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
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Da været, pesten og covid-restriksjonene endelig spilte på lag med Vannførelagets fantastiske 
fedre, ble årets skøytekarneval et arrangement uten sidestykke.

Tekst: Tor Weibye  Foto: Eventyrplassen/Petter Thorsrud

Etter 25 år i isens og nabolagets tjeneste 
kunne Eventyrplassen Vannførelag notere 
seg for et arrangement som ikke kan kalles 
annet enn «the best ever».

Vannførelagets president, Ole Geir 
Johansen, konstaterer at isen var full av 
voksne og barn lørdag 5. februar. Han 
mener oppslutningen forteller om et stort 
behov for sosiale sammenkomster og hyg-
gelige opplevelser etter runder med ned-
stengning og isolasjon.

Johansen anslår at det var mellom 

400 og 500 gjester til stede på skøytekar-
nevalet som alle fikk mulighet til å kjøpe 
kaker, kaffe, saft og pølser fra grillen. Et 
lysende festfyrverkeri var inkludert i ser-
veringsprisene.

Vannførelaget var for øvrig veldig 
fornøyd med at regjeringen var klar over 
arrangementsplanene og opphevet be-
grensningen på 200 personer på uten-
dørsarrangementer noen dager før første 
skøyteskjær.

Lagets medlemmer var selvsagt forbe-

redt på å stille som tellekorps ved inngan-
gene, men det ville uansett blitt trøbbel 
med like mange i kø i Eventyrveien som 
deltakere inne på plassen.

Arrangementet ble toppet med opp-
visninger fra dyktige kunstløpere fra Oslo 
Idrettslag. Arrangøren tok, i all beskje-
denhet, imot is-ros fra de som vanligvis 
går på profesjonelt lagt is innendørs.

Flere feiende flotte fotografier fra fes-
ten finner du på www.eventyrplassen.no 
og du kan se et lite filmklipp på Facebook.

RekoRdkaRneval
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«Spenning med innsikt.»
Ola Hegdal, NRK

«... løst på så smidig og ryddig vis, 
og med så stor respekt for folk og 
historie, at jeg gladelig anbefaler boken.»
Tarald Aano, Stavanger AAenblad

«Helle Stensbak skriver fandenivoldsk, ironisk 
og  l  der rasende om forholdene i en 
mannsdominert fiskeribransje.»
Marit Egaas, Stavanger AAenblad

 «... en av årets mest fornøyelige og 
originale norske krimutgivelser. »
Elin Brend Bjørhei, VG

kri kerrost krim fra Gyldendal


