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Eksklusive partnere som kan eiendomsmegling

I flere år har ildsjeler i nabolaget ar-
beidet for å opprette et kulturhus i Ki-
nobygningen på  John Colletts plass. 
Drømmen fikk et skudd for baugen da 
bydelen avsluttet leieavtalen med eier-
ne. Nå er både Vestgrensa 2 og 4 lagt 
ut for salg, og det gir nye muligheter. 
Og farer.

Mulighetene først: Får man inn en 
eier som kan se og like et kulturhus som 
går rundt økonomisk, så er en viktig 
del av jobben gjort.  En like viktig del 
gjenstår; å fylle bygningen med aktivi-
teter som gjør det til et spennende og 
berikende møtested for nabolaget i vid 
forstand – både beboere og omkringlig-
gende institusjoner som Universitetet, 
Forskningsparken og Universitetssyke-
huset.

Det er nedsatt en arbeidsgruppe 
som jobber på spreng for å etablere 
Colletts kulturhus. Det er her du og 
jeg kommer inn. For vi kan bidra med 
ideer til hva kulturhuset bør inneholde. 
Hvis vi kjenner noen som kan være in-
teressert i å leie lokale der, kan vi vide-
reformidle dette til gruppen. Og hvis 
vi skulle kjenne til en aktuell kjøper av 
eiendommene, kan vi tipse om dette. 
Du kan starte med å melde deg inn i 
Facebook-gruppen Nabolagsgruppen 
for Colletts kulturhus. Eller du kan sen-
de en epost til collettshus@gmail.com. 
Tenk hva vi kan få til!  

Eller tenk hva alternativet er. For 
nå er jeg over på faren. For eksempel 
at bygget blir fullstappet av kontorister. 
Eller datamaskiner.  Eller begge deler. 
Eller nok en sær menighet. Eller noe vi 
ikke kan forestille oss men som vi defi-
nitivt ikke vil ha i nabolaget.

Jeg skal kanskje ikke påstå at dette er 
siste sjanse til å få drømmen om et inklu-
derende kulturhus på Trikkesløyfa. Men 
det er en stor mulighet akkurat nå.
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HAGEBYBLADET ER UTGITT AV FORENINGEN HAGEBYBLADETS VENNER

JOHN COLLETTS SOMMERFUGLER

DAGENS SITUASJON

John Colletts plass er en stjerneformet plass der 5-6 gater møtes. 
Sognsveien er en ekte aveny eller en strøksgate som er trikkegate rett 
sørover til sentrum. Trikkens trasé fortsetter nordvestover i Nils Henrik Abels 
vei. Prestegårdsveien fra sørvest og John Colletts allé fra nordøst danner en 
diagonal i krysset. Sammen med Vestgrensa som kommer ned fra nordvest, 
gjør de plassen om til et bymessig nav. John Collets plass er der Blindern 
Campus møter byen, noe som danner et interessant byrom hvor folk fra hele 
byen, med forskjellige bakgrunner og aldre møtes. Trikkeholdeplassen og 
bussholdeplassen aktiviserer plassen og skaper liv i oppholdsrommet. Dette 
danner grunnlaget for en plass hvor det er fint å møtes, fint å oppholde seg 
og fint å ferdes.  

BYANTIKVAREN

I løpet av prosessen har Byantikvaren gjort oss oppmerksom på at den 
gamle trikkesløyfa er et bevaringsverdig, som skaper en interessant 
geometri. Inni selve sløyfa er det oppstått ei grønn øy, en pollinatorpark med 
bi- og sommerfuglvennlig vegetasjon. 

OPPSTRAMMING OG OPPRYDDING

Gategeometrien danner mange romdannelser mellom gateløpene. Den 
kileformede midtrabatten i Sognsveien nord for rundkjøringa danner en 
elegant overgang mellom den grønne trikkelinja sørover med den smalere 
Sognsveien nordover. Dette er en gyllen sjanse å få ryddet opp i strøket! Det 
er store flater av sliten asfalt og det myldrer av skilt. 

Vårt forslag går ut på å forsterke byplangrepet ytterligere ved å bruke 
belegg, beplantning, og møblering for å lage fine og gjennomførbare byrom, 
etter hvert som prosjekt og økonomi tillater det. Belysning og kunstnerisk 
utsmykning vil være med på å forsterke disse grepene, og vi anbefaler å 
trekke inn lysdesigner og kunstnerisk ekspertise i prosessen. Vi vil gjerne 
besjele selve John Colletts plass og de 4 andre stedene som oppstår mellom 
gata og fortauene. Vi ser for oss de 5 stedene som en meny, som kan 
bygges uavhengig av hverandre.  

TRIKKESLØYFA

Vi lager en rektangulær byplass på 300 m2 langs 
den solrike fasaden til Kinobygget. Plassen er 
av naturstein eller tegl, 43 m lang og 7 m bred 
plass, like bred som et fortau på Karl Johans 
gate. Den langstrakte plassen eller brede fortauet 
blir en sokkel til bygningene, som understreker 
bygningens monumentalitet. Det blir god plass til 
utekafeer langs den solrike fasaden.

SKINNER

Trikkesløyfas geometri danner karakter og 
skaper identitet på plassen. Den skal kunne 
brukes av trikken ved spesielle anledninger. Vi 
ser for oss at det går an å lage dressinbenker 
på skinner. Vi lager et nytt hensettingsspor for 
dressinbenken, slik at de bare flyttes til siden ved 
store arrangementer eller den sjeldne gangen at 
veterantrikken kommer. Vi har sett en slik variant 
av solbenker av tre som på the High Line i New 
York, og vil gjerne lage en norsk variant.

VEGETASJON

Gamle bilder bjørkelunder, som er vår inspirasjon 
til å plante noen lunder med frukttrær, som både 
er av moderat høyde, har store estetiske verdier 
og tiltrekker seg bier og humler. Den stripete 
hagen med former, farger og dufter blir i seg 
selv en attraksjon i sommerhalvåret. Vi vet at 
vekstsesongen i Oslo i det det 21. århundre er blitt 
det samme som klimaet var i Nord-Frankrike på 
1800-tallet. Aldri har det vært flere sommerdager 
enn i 2016!

ABELS HAGE

Det er plantet en hage inni trikkesløyfa. Vi 
legger til stier, som blir snarveier gjennom 
dette parkpunktet.  Den er tenkt som en 
pollinatorpark med blomstrende busker, stauder 
og sommerblomster, med det formålet å tiltrekke 
seg bier, humler og sommerfugler, som er nyttige 
og vakre insekter, som er i nedgang på grunn av 
urbanisering og industrialisering av jordbruket. Vi 
ser for oss at vi bygger videre på dette konseptet 
ved å invitere beboerne til fortsatt å ta vare på sin 
hage, men samtidig invitere besøkende inn for å 
se, nyte eller bare passere. 

EN AMFIBIEDAM AV OVERVANN

Nederst i trekanten sendes regnvannet til et 
overvannsbasseng, som tiltrekker seg insekter og 
fugler. 

BRUK

Plassen skal være fleksibel ved at den kan brukes 
til mange ulike måter. Et sentralt, deilig sted i sola 
er det uansett og dette er plassens største styrke i 
hverdagen. Den langstrakte plassen gir fleksibilitet 
i forhold til uteservering, arrangementer og scene; 
av og til kan det være marked, nabolagsfestival, 
gatefest, utekino, oppvisninger og kanskje noe i 
forbindelse med UiO. Uttak for strøm og vann kan 
integreres i møbleringen av plassen. Vi tror det 
er riktig at plassen ikke oppfattes som altfor stor, 
slik at den ikke oppfattes som folketom og øde 
mesteparten av tida.

SAMBRUKSGATE

I nord kommer gata Vestgrensa ned som ei 
sambruksgate, siden det er beskjeden trafikk 
som går sakte. Vi lager noen beplantede 
plassdannelser for å dempe alt det grå uten at det 
skal gå på bekostning av bylivet. Klatreskulpturer 
kan tilrettelegges under trekronene i de 
trekantede grønne feltene. Vestgrensa er en 
snarvei for gående og syklende opptil Blindern.

TRIKKEHOLDEPLASSEN ER EN PLASS PÅ 
PLASSEN

I vest mellom Nils Henrik Abels vei og 
Prestegårdsveien oppstår det også en ganske stor 
plass på det brede fortauet. Trikkeholdeplassen 
gjør dette fortauet om til origo i området; en plass 
på plassen, som også får noen fine plantinger 
benker på de meget brede fortauene. 

NORDRE INNGANG TIL CAMPUS BLINDERN

John Colletts plass er inngangen til UiO fra nord. 
Universitetet strekker seg på denne måten langs 
Niels Henrik Abels vei ned til John Colletts plass. 
Denne forbindelsen med Blindern campus og 
plassen vil bli brukt av mange studenter hver dag. 

FREDET EIK

Fra nordøst kommer John Colletts allé, som 
er ei hyggelig boliggate gjennom et etablert 
villaområde. John Colletts Allé 6 er et naturminne; 
en diger eik som ble fredet den 2. juli 1965. 
Trærne har potensial som leveområde for mange 
spesialiserte og sjeldne insekter, og er derfor 
svært viktig for det biologiske mangfoldet. 

JOHN COLLETTS LUND

Den grønne trekanten i enden av John Colletts 
allé beplantes til en lund. Vis-à-via prosjekterer vi 
en stiligere utgave av dagens sentrale og nyttige, 
men møkkete miljøstasjon.

OSLOS TRIKKETRE

Trikkemyndighetene aksepterer søyleeik som 
trikketrær, siden de feller løvet ett og ett gjennom 
vinteren, og ikke lager glatte skinner! De er Oslos 
trikketrær, som med sin smale form passer i 
Oslos beskjedne gaterom. Vårt forslag viser nye 
søyleeiker i den nye grønne midtrabatten. 

SOLUR

Vi tror også at den kan være et fint 
brusteinsdekke i rundkjøringen, slik at den kan 
bli en byplass i større grad enn et trafikkanlegg. 
Ei stålnål i midten vil danne et naturlig solur, hvor 
den slanke skyggen vil følge solas gang gjennom 
dagen.
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Feiring 
Det er både med 
glede, ærbødighet 
og en ubestemme-
lig mengde som-
merfugler i magen 
at Hagebybladet 
har påtatt seg opp-
gaven med å gi ut 
en bok neste år for 
å feire at Ullevål 
Hageby fyller 100 år.  Det har vært og er 
et vell av interessante mennesker, hen-
delser, institusjoner og forhold vi har å 
ta av, og det blir mange spennende valg 
underveis. Noe står fast. Det skal bli en 
billedrik praktbok. Det skal være fokus 
både på den historiske utviklingen av 
området og hva Ullevål Hageby er blitt 
til etter 100 år. Og for å få dette til, er vi 
avhengig av både tips og innsats fra be-
boere (se egen sak om boken s. 9). 

Et jubileum som allerede har vært, var 
Berg Lions Club førtiende bokmarked i 
Ullevål Hageby i november med et vell 
av bøker i Vestre Aker skole. Gratulerer! 

Så har vi en fødsel som må bejubles; 
Kolibri Kolonial åpnet på Damplass ons-
dag 23. november.  Vi var på plass under 
åpningen og fi kk se innbydende varer i 
et innbydende lokale. Til lykke! 

Dessverre er det også fare for at en 
helt sentral institusjon i Hagebyen kan 
falle fra: Seniorsenteret. Økonomien er 
dårlig, og hvis ikke kommunen trår til 
med støtte kan det se mørkt ut for den 
nåværende driften. Her er det bare å 
håpe at elle gode krefter bevarer denne 
særdeles viktige institusjonen, spesielt 
siden Nordre Aker er utpekt som en al-
ders- og demensvennlig bydel.  

Olav W. Rokseth
Redaktør
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Fotoutstilling i Hagebyen ............................................................ 6
Hagebyen feires med bok ............................................................ 9
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Går du med planer om å bytte bolig?

Nå er tiden for å forberede salg på nyåret. 

Med kontor sentralt på Ullevål er det enkelt å velge oss.

Vi er din lokalmegler!

God jul

ULLEVÅL: VESTGRENSA 4, 0851 OSLO
ANNE HILLESTAD TLF. 99618365 / AH@SEM-JOHNSEN.NO OG ÅSE JENSEN TLF. 95789931 / AJF@SEM-JOHNSEN.NO
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Fra Hampstead Heath til hagebyen

– Enkelte ganger skinner sola på de røde takene over hagebyen vår slik at taksteinene 
får en dypvarm farge som jeg ikke ser noe annet sted. Det gir meg en sterk følelse av 
tilhørighet. 

Jeg kaster et blikk bort på redaktør Olav 
W. Rokseth (vi kommer tilbake til Wen). 
Er det tårer i øynene hans? Eller er det 
bare trettheten som tar overhånd? Man-
nen er i «ammetåka» som han kaller det. 
Familien har gått til anskaffelse av en 
fransk vannhund, døpt Toby, og det er 
Olav som står opp om natta for å ta med 
seg den lille valpen ut for å tisse.

Olav har insistert på en liten tur mot 
den flotte Collet-gården. Vi skjærer ned 
til venstre mot minneparken, der en flott 
skulptur er satt opp til ære for de 26 fra 
hagebyen som falt under krigen. 

To småjenter stopper ham og vil klap-
pe Toby. De lurer på om ikke de har truf-
fet Olav før. Men så kommer de på det. 
«Du er redaktøren, er du ikke?»

MED HJERTET PÅ RETTE STADEN
Olav har utvilsomt et hjerte som dunker 
hardt for hagebyen. Han inviterer inn. På 
stua står det et stort antall brune karton-
ger. Der ligger en del eksemplarer av den 
nylig publiserte jubileumsboken Landsbyen 
i byen. Ullevål hageby 100 år. 

Leiligheten er i det hele tatt preget 
av at mye skjer. Olav forklarer at nå skal 
kjøkkenet rives og omgjøres til soverom, 
og den delen av stua som har vært brukt 
som soverom blir ergo kjøkken. Redaktø-
ren har ikke fritidsproblemer. Og nå står 
han fram som en stolt hagebybeboer.

− Det stemmer. I forbindelse med ar-
beidet med boka, innså jeg mer og mer 
hvilket unikt bomiljø dette er. Og hvorfor 
i all verden legge skjul på hvor man bor? 

P O R T R E T T E T

En bør ikke la seg influere av eventuelle 
fordommer som folk måtte ha. Andre be-
boere har sagt det samme. De har opplevd 
at de blir satt i bås, at man automatisk blir 
oppfattet som om man har mye penger og 
er superkulturell. Men det er jo et mang-
fold av mennesketyper som bor her, ellers 
hadde det jo vært kjedelig.

HÅPER PÅ JULESALGET.  Det er 
ingen tvil om at havebybeboere og andre 
har fått en praktbok å bla og å lese i. Og 
redaktøren nikker fornøyd når jeg spør 
om den generelle mottagelsen. 

− Mange kjempehyggelige tilbake-

meldinger. Selve salget har gått noe tre-
gere enn forventet, men det tar seg forhå-
pentligvis opp når det nærmer seg jul. For 
alle som bor eller har tilknytning så må 
det jo være årets julegave. 

Redaktøren ser på meg og gliser ube-
skjedent. Når jeg tar tak i et eksemplar og 
veier den i hånda kjenner jeg at den også 
kan brukes som treningsmanual. Det er en 
kraftsak. Herlighet, var han aldri i tvil om 
han ville klare å realisere det hele?

− Det hele ble mye mer arbeidskre-
vende enn beregnet, over det dobbelte 
av det jeg antok, evig optimist som jeg er. 
Men du vet, det er veldig flinke og dykti-
ge bidragsytere som skrev mesteparten av 
boken, fotograferte og laget designen. Og 

jeg er både takknemlig og imponert over 
hvordan borettslaget og lokalmiljøet har 
sluttet opp om prosjektet.

Jeg lurer på hva det er underveis som 
positivt har overrasket redaktøren mest, i 
arbeidet med stoffet? Svaret kommer lyn-
raskt:

− Det er hvor framsynte planlegger-
ne av Ullevål hageby var; og da tenker 
jeg både på Oscar Hoff, vinneren av re-
guleringsplanen, og hovedarkitekt Harald 
Hals. Det er imponerende hvordan de tok 
hensyn til topografi og trær, for å gi bebo-
erne et nærmiljø som både er tiltrekkende 
og enkelt å bruke.

ET BLAD SOM SKAPER SAMHOLD
Boka er ferdig, nå står nye utgaver av Ha-
gebybladet på trappene. Har redaktøren 
en visjon for publikasjonen? 

− Jeg vil gjerne at bladet bidrar til å 
skape økt samhold, og at beboerne i enda 
større grad verdsetter området der de bor. 
Det igjen kan føre til at flere gjør en fri-
villig innsats for nabolaget. Nå jobbes det 
med å få til et kulturhus på John Collets 
plass, her kan det lokale engasjement være 
avgjørende. 

Hagebybladet har en erfaren mann i 
redaktørstolen. Olav har vært redaktør i 
bladet Folkevett (hvor han vant Fagpres-
seprisen), han var redaktør i det han om-
taler som «en kort og forglemmelig tid» i 
Morgenbladet, samt redaktør i mange år i 
bladet På Sykkel. 

I sin nåværende redaktørstilling er 
han opptatt av at bladet skal være lokalt, 
litt som en bygdeavis. Opplaget er på 
2800, og bladet går også til nærområde-
ne Blindern, Nedre Tåsen, Akersborg og 

I motsetning til 
dagspressen, så graver jeg 

ikke etter konfliktstoff

Tekst: Andrew P. Kroglund Foto: Pål Rødahl

Olav Rokseth er både takk-
nemlig og imponert over 
hvordan borettslaget og lo-
kalmiljøet har sluttet opp om 
jubileumsboken Landsbyen i 
byen. Det gjelder ikke minst 
de dyktige skribentene, foto-
graf og designer. 
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A K T U E L T A K T U E L T

Bakkehaugen. 
− Hagebybladet skal være hyggelig og 

konstruktivt. I motsetning til dagspressen, 
så graver jeg ikke etter konfliktstoff, som 
det sikkert finnes en god del av også her. 
Noen mener at bladet er for snilt, og at 
særlig trafikkproblematikken i Sognsveien 
burde blitt taklet tøffere.

MELLOMNAVNET SOM RØPER ALT
Redaktøren er oppriktig glad i hagebyen, 
det er det ingen tvil om. Han legger ut om 
den estetiske utformingen av bygningene, 
og viser også til at dette er en av de viktig-
ste forholdene som folk la mest vekt på i 
spørreundersøkelsen som ble gjennomført 
i samband med jubileumsboka. Folk elsker 
bygningene og plassene.  

Men er det så rart at han stadig vekk 
priser hagebyen. Han bærer på et mellom-
navn: William. Og det har han fra sin en-
gelske mor. Og hvor vokste hun opp? I det 
fasjonable Hampstead, ikke så langt unna 
Hampstead Garden Suburb, hagebyens 
forbilde.

− Det stemmer det. Jeg var jo der bor-
te en del som barn, og husker enda den 
lille hageflekken bak huset, som om mulig 
er mindre enn vår egen i Stiftamtmann 
Kaas vei nr 4, 

Og hva bedriver så han tiden med 
når han ikke erklærer sin kjærlighet til 
hagebyen? Jo han er forfatter på heltid. 
Spenningslitteratur med internasjonalt til-
snitt, må vite. Han debuterte i 2011 med 
romanen Et spørsmål om beskyttelse, og 
til gode anmeldelser. 

− Jeg har båret på forfatterdrømmen 
fra ungdommen. Det har tatt sin tid. Jeg 
er kanskje litt treig av meg? En gang vi 
var på ferie i Ecuador lå jeg til sengs med 
en ryggskade. Jeg leste meg gjennom et 
30-talls bøker i løpet av seks uker, og det 
tente en voldsom skrivetrang i meg.  

DEN LOKALE SKRIVESTUA.  Foruten 
turer til hytta i Flå og en og annen tur til 
konas hjemland, Ecuador, er hverdagen 
hektisk, med en 13 og en 15-åring hjem-
me. Ellers er fotball med kompiser ukas 
høydepunkt.   

Og hvor sitter så redaktøren og skri-
ver? Jo, som seg hør og bør, på et av na-
bolagets serveringssteder, Bicks på John 
Collets plass. Her slår han gjerne av en 
prat med andre hagebyborgere. 

Så ser du en gråsprengt person span-
kulerende rundt i nabolaget ditt, med eller 
uten hund, og med et kamera rundt hal-
sen,   kan det være Olav William ute på 
oppdrag. Eller kanskje han bare nyter de 
engelskinspirerte murbygningene med de 
spisse, røde takene.

LIVSVITENSKAP 
I NABOLAGET
Den nye utvidelsen av 
Universitet på Blindern 
– Life Science eller Livs-
vitenskapssenteret – vil 
bli landets største uni-
versitetsbygning med 
i alt 66.700 kvm, og 
skal huse 1000 ansat-
te og 1600 studenter. 
Bygget skal ligge på 
tomten nedenfor Ring 
3 mellom Forsknings-
parken og Domus Ath-
letica, med oppstart 
av byggeprosjektet i 
2018 og forventet fer-
digstillelse i 2023. Pri-
sen for byggingen av 
Life Science er bereg-
net til kr 6,8 milliarder 
kroner! Det vil nok bli 
merkbart i nabolaget 
med støy og ubehag i 
byggeperioden, samt 
øket press på gatepar-
kering i nærområdet.

LANGTIDSLEIE
Familie på fem plan-
legger å flytte ett og 
et halvt år i Oslo fra 
august 2018 pga spe-
sialisering ved Oslo 
universitetssykehus. 
Vi ønsker å leie bolig i 
Ullevål skolekrets med 
minimum tre soverom 
for denne perioden. 
Alternativt kan vi tilby 
husbytte med villa i 
Skien. Guro Lenæs, tlf. 
48172170

RETTELSE I
I forrige utgave av 
Hagebybladet listet vi 
opp de veiene i om-
rådet som får bebo-
erparkering neste år. 
En våken leser gjorde 
oss oppmerksom på at 
Vestgrensa ikke stod 
på lista. Den skal den.  
Ifølge kommunens 
nettsider vil ordningen 
tre i kraft fra somme-
ren 2018.

PRIS TIL KARTBOK

Brageprisen for beste sak-
prosa-bok gikk til hageby-
ens Thomas Reinertsen Berg 
for hans bok om kart:  Ver-
densteater. Kartenes historie 
(Forlaget Press).

Juryen skriver at Berg har «skapt en tour 
de force i kartenes historie i verden», og at 
det er både «velskrevet, morsomt og lære-
rikt.» Juryen mener at boken er «usedvan-
lig flott illustrert, med kart som viser ulike 
måter å se verden på, fra greske spekula-
sjoner til middelaldersk tro, fra renessan-
sens forsøksvise vitenskapelige kartlegging 
til vår digitale samtid med lynkjapp in-
formasjonshenting. En utsøkt og særegen 
sakprosabok.»

Du kan lese mer om Thomas og hans 
skrivende ektefelle Marie Berg Reinertsen 
i forrige utgave av Hagebybladet. 

VÅRE 
ANNONSER 

I SOSIALE 
MEDIER 

TAR IKKE 
JULEFERIE

PrivatMegleren Ullevål har én oppgave; å gi våre kunder en trygg bolighandel.
KLiKK jobber døgnet rundt for å optimalisere din annonse,

alt for å nå flest mulig relevante interessenter.
 

Som eneste megler i Norge tilbyr vi derfor alle våre kunder KLiKK
– Norges mest avanserte digitale boligannonsering.

Se mer på privatmegleren.no/klikk
 

Kontakt oss på ullevaal@privatmegleren.no
for en uforpliktende boligprat.

PrivatMegleren Ullevål
ullevaal@privatmegleren.no  / tlf. 23 00 80 50
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SAVNET KART
I arbeidet med ju-
bileumsboken Lands-
byen i byen har re-
daktøren greid å rote 
bort et gammelt kart 
over Oslo, vennligst 
utlånt av Frode Rise. 
Kartet er trolig fra 
1905, og viser blant 
annet Ullevål gård. 
Skulle noen ha sett 
kartet, er det kjempe-
fint om redaksjonen 
kontaktes: hageby-
bladet@yahoo.no

RETTELSE II
Vi har foreløpig bare 
fått tre tilbakemeldin-
ger på feil i jubileums-
boken Landsbyen i 
byen, begge i kapit-
telet Kos og kultur. 
Kinoen på John Col-
letts plass ble ikke 
nedlagt  i 1964, men 
i 1968. Og på s 254 
står det feilaktig at 
det ikke ble noe av 
tegneutstillingen til 
Odd Odinsen, noe 
det nemlig ble. I tak-
kehilsenen tilslutt har 
vi feilstaving, det skal 
være Ellen Bonde Or-
mestad og ikke Elin. 

EIERSKAP AVVIST
Kravet fra Ullevål IL 
om eierskap til Klubb-
huset blir blankt avvist 
av byråden for kultur 
og idrett, så klubben 
blir nødt til å starte en 
ny prosess mot byråd 
for næring og eier-
skap, eventuelt også 
fremme et rettslig 
krav om erstatning for 
det gamle klubbhuset 
idrettslaget eide, og 
som ble revet for å gi 
plass til kunstisbanen. 
Det er nærliggende å 
tro at eiersaken had-
de fått et positivt utfall 
hvis beliggenheten 
hadde vært i Oslo øst 
– jamfør særbehand-
lingen VIF har fått av 
kommunen.

BRØLER FORTSATT

I forrige utgave av Hagebybladet skrev jeg om er-
faringene jeg hadde med å få installert nytt utstyr 
fra Get for å bedre på det ustadige internettet vi 
slet medfør.  Jeg avsluttet med å beskrive at jeg nå 
kunne strømme fjernsynsprogrammer, for eksem-
pel et naturprogram om løver. For at internettver-
denene vår ble bedre der og da, var det ikke tvil 
om. Men, ville det vare? Jeg erfart flere ganger at 
ikke alt som er nytt og skinnende og funksjonelt, er 
like velfungerende etter at det har gått en tid.  Ville 
internettet fungere like godt etter én uke? Etter én 
måned? Etter to?  Jo da, den gjør det. Løven brøler 
like skremmende.
Olav Rokseth

Det var populært  med popcorn under utekinoen,  her er Vetle, Nora og Jenny. 

POPULÆR UTEKINO 

I slutten av september fikk barn og familier oppleve 
filmen Min nabo Totoro på utekino i Akersborg te-
rasse.  Filmen ble vist på et stort lerret på 20 m2, og 
fint vær og popcornsalg bidro til den gode stemnin-
gen blant de rundt 140 frammøtte. Utekinoen ble 
arrangert av en egen komité i Akersborg Vel. Denne 
bestod av Ingrid Festøy Ottesen, Alees Ree og Ulrik 
Eriksen. Formålet med utekinoen var å bedre inte-
greringen blant beboere på nedre Ullevål. 

Rundt 140 store og små møtte fram for å se Min 
nabo Totoro
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D R I F T S AV TA L E 
FOR BERGBANEN
Ullevål IL har inngått 
avtale med Bymiljø-
etaten om en ny fem 
års driftsavtale for 
Bergbanen og en pa-
rallell avtale med Finn 
Ericsson som vil sik-
re at kvaliteten i den 
daglige driften vil hol-
de samme høye stan-
dard vi har hatt siden 
starten i 2009. Med ny 
solid traktor på plass 
vil laget også stå bed-
re rustet til å håndtere 
fjerning av snø i løpet 
av vinteren. Det er 
også anskaffet nye 
hjul til vannvognen 
som er viktig å ha når 
isleggingen starter 
opp i midten av ok-
tober.

SPRÅK OG MAKT
Joar Skrede i Ullevåll-
salléen 12 har gitt ut 
fagboken Kritisk dis-
kursanalyse på Cap-
pelen Damm.  Kritisk 
diskursanalyse er en 
metode for å analy-
sere hvordan språk 
bidrar til å opprett-
holde maktrelasjoner 
i samfunnet. Boken 
introduserer også de 
senere års utvikling 
innen multimodal kri-
tisk diskursanalyse – 
analyse av både tekst 
og bilder.

HAGEBYENS STYGGESTE 
SØPPELSKUR

Jeg har flere ganger sendt melding til Havebyselska-
pet om søppelskuret ved oppgangen til John Colletts 
alle 2-18 for at de skal ta noen forbedringsgrep med 
et skur som stadig er utsatt for hærverk. Men det blir 
enten gjort noe halvhjertet med noe maling eller 
ingenting. Siste kontakt med dem var for 3-4 uker 
siden, og da skulle de ta en titt om noe kunne gjøres.
For det første synes jeg ikke skuret, slik som det nå 
fremstår, er Hagebyen verdig. 

John Colletts alle er en av hovedveiene i Ulle-
vål Hageby, og dette skuret forskjønner ikke akkurat 
inntrykket av en flott vei. Når f.eks. korpset passerer 
stedet på høytidsdager så er det et flaut syn.

Og så er det ofte et møtested for barn/unge (fra 
området??), som også av og til sitter på taket av det, 
og så kaster de søppel rundt og bak i stedet for å 
kaste inn i skuret. Og det kan ofte være mye støy når 
de oppholder seg der.

Og det er et meget trist ”Velkommen opp til 
leilighetene i John Colletts alle 2-18”. Stien opp fra 
veien til leilighetene går ved siden av skuret.

I tillegg er det en del ubudne gjester som låser 
opp skuret og roter i søppelet og ikke låser igjen. 

Og en tidlig morgen smatt det en rotte ut fra en 
av de åpne dørene også. 

Kan vi være fornøyde med å ha det sånn her i 
vår flotte Ullevål Hageby?

Trond Smedsrud
John Colletts alle 12

Trond Smedsrud sendte dette innlegget og fotoet 
avskuret 24.september. En sjekk langt ut i novem-
ber viste at skuret er fortsatt like ille. 

Juniorlaget til Ullevål bandy har vunnet NM to se-
songer på rad. 98- og 99-gutta har i skrivende stund 
like godt startet årets NM-serie med tre strake seire. 
Ready ble slått 9-4, Drammen bandy 10-0 og ekstra 
gledelig 5-4 over Mjøndalen. Spesielt 99-kullet har 
opp gjennom årene slitt med «bruntrøyene» som 
snøt Ullevål for gullet i NM-finalene både som små-
guttespillere (14/15 år) og guttespillere (16/17 år). 

Søndag 19. november står derfor som en merkedag 
med seier for Ullevål junior på bortebane i Mjøn-
dalen.

Hele ti av spillerne på juniorlaget spiller også på 
A-laget i eliteserien.  I oppstarten av denne sesongen 
sliter litt naturlig nok det unge A-laget litt. Til tross 
for at noen spillere skal ut i militæret etter nyttår, ser 
det allikevel lovende ut for fremtiden, men med litt 
«is i magen» som det heter på fagspråket!

SOLID JUNIORLAG

F. v: Ullevåls guttespiller Anders Audun Sørensen, junior og bror Erik Audun Sørensen, bestemor Inggerd 
Audun Sørensen fra Mjøndalen og junior og fetter Laurits Audun Sørensen.

WWW.SEM-JOHNSEN.NO

Sem & Johnsen 
Ullevål 

Velkommen innom vårt kontor på John Colletts plass 
for en hyggelig boligprat.

Anne Hillestad
996 18 365

Åse Jensen
957 89 931 

Halvor Høst Heyerdahl
918 77 070 

VESTGRENSA 4, 0851 OSLO
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Sem & Johnsen 
Ullevål 
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for en hyggelig boligprat.

Anne Hillestad
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Åse Jensen
957 89 931 

Halvor Høst Heyerdahl
918 77 070 

VESTGRENSA 4, 0851 OSLO
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Av Olav Rokseth

Arbeidet med å få til et kulturhus ledes 
av en gruppe på fem beboere i nabola-
get: Geir Knudsen (leder), Trine Alderin, 
Magnus Ormåsen, Agnes Lyche Melvær 
og Amanda Hylland Spjældnes.  En opp-
gave er å kontakte kjøpere som man tror 
kan egne seg som eiere av bygningene 
med tanke på å etablere et kulturhus. 

I tillegg arbeides det å utvikle et inn-

hold for et kulturhus. Gruppen er derfor 
interessert i å komme i kontakt med po-
tensielle leietakere. I tillegg inviteres folk 
til å komme med ideer til tilbud og virk-
somheter i lokalene. Det kan være tilbud 
innenfor flere områder og rettet mot ulike-
målgrupper. Musikk, dans, film, litteratur, 
miljø og økologi, integrering og ungdom 
er noen områder som arbeidsgruppen ser 

Slåss for Colletts kulturhus
Kinobygningen skal selges. En nabolagsgruppe arbeider på spreng for at po-
tensielle kjøpere skal se bygningens potensiale til å fungere som et kulturhus. 

for seg kan være aktuelt.  
Også Vestgrensa 4, som huser kafé 

Bicks, Ullevål frisør, Sem og Johnsen Ei-
endomsmegling, Ullevål Hageby Tannkli-
nikk og leiligheter, skal selges. Her kan det 
være én mulighet at en kjøper får utvide 
bygget i høyden for å lage flere leiligheter. 
De to byggene har et samlet brutto areal 
på 2960 kvadratmeter. Etter det Hageby-

Staselige Vestgrensa 2 er en kulturell bygning i seg selv, verneverdig som den er. Tenk deg bygningen og uteplassen fylt med mennesker 
og aktiviteter og tilbud av ulike slag. 

bladet erfarer er prisantydningen 125 mil-
lioner kroner. Det er Akershus Eiendom 
som står for salget av Vestgrensa 2 og 4. 
Seniorrådgiver Jacob L` Orsa karakterise-
rer overfor Hagebybladet oppdraget som 
morsomt å jobbe med.

MØTESTED.  − Nabolaget trenger et 
møtested, og et kulturhus vil kunne dek-
ke dette behovet. Store institusjoner som 
Universitetet på Blindern, Forskningspar-
kene, Ullevål sykehus og  Rikshospitalet 
kan også være aktuelle brukere, sier Geir 
Knudsen til Hagebybladet. 

Han understreker at et godt serve-
ringssted der den nå stengte Café Abel 
ligger, vil være en hjørnestein i et kultur-
hus. Det vil også være viktig å bevare kafé 
Bicks  i Vestgrensa 4. 

− De meget godt besøkte bokbadene 
på Bicks er et signal om kulturpotensialet 

i området, sier han. Han fremhever også 
bydelens planlagte utviklingen av selve 
uteplassen som et argument for å skape et 
kulturhus av bygningen. 

Nordre Aker Musikk og Kulturutvalg 
har uttrykt støtte til planene om Colletts 
kulturhus.

NÅ ELLER ALDRI.  Knudsen påpeker at 
hele prosjektet kan stå og falle med nabo-
lagets engasjement. − Det er utrolig vik-
tig at folk kan hjelpe til med innspill om 
lag, foreninger og  andre som kan være 
interessert i å leie deler av lokalene. Også 
ideer til profil på et Colletts kulturhus er 
velkomment, sier han.

I drøyt tre år var det en velfungerende 
ungdomsklubb på Abelloftet, i tillegg til 
diverse kulturelle kurser og arrangemen-
ter. Bydel Nordre Aker var leietaker, men 
avviklet leien våren 2017 fordi bygningen 

ikke har universell utforming med tanke 
på funksjonshemmede.  

Selve kinosalen har vært brukt til au-
ditorium for universitetet, men er nå utleid 
til All Nation Full Gospel Church.

Kinobygningen står på Byantikvarens 
gule liste.  Vestgrensa 4 inneholder både 
næringslokaler og leiligheter, og én mulig-
het er at en kjøper får utvide bygget i høy-
den for å lage flere leiligheter.

FACEBOOK-GRUPPE.  Arbeidsgruppa 
innkalte til et nabolagsmøte 20. november, 
der det kom fram flere ideer til det videre 
arbeidet. Neste nabolagsmøte er beram-
met til tirsdag 12. desember kl. 19.00 i 
Seniorsenteret på Damplassen. Det blir 
annonsert på Facebook-gruppen der alle 
interesserte kan delta: Nabolagsgruppen 
for Colletts kulturhus. Ideer og tips kan 
også sendes til collettshus@gmail.com. Og 
@Colletts Hus

Her er deler av arbeidsgruppa Colletts kulturhus samlet på Bicks. F.v. Agnes Lyche Melvær, Geir Knudsen (leder) og Magnus Ormåsen. 
Trine Alderin og Amanda Hylland Spjældnes er også med i arbeidsgruppa.
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Tekst og foto: Olav Rokseth

Aldersvennlig transport er et tilbud til deg 
over 67 år, og som er hjemme på dagtid 
og trenger transport fra dør til dør når du 
skal gjøre ærender, gå på besøk eller har 
lyst på en tur ut. Den reisende kan også 
ha med seg en venn som er yngre: Det kan 
være en ektefelle, en kompis, et barnebarn 
eller noen andre.

FRA DØR TIL DØR.  Tilbudet er tilgjen-
gelig mandager til og med lørdager klok-
ken 10 til 18, og kjører fra dør til dør. Du 
må bestille reisen inntil én time før avreise, 
via telefonnummeret 23 24 28 50 eller en 
egen app. Du kan reise innad i hele Bydel 
Nordre Aker, samt til og fra Storo-sente-
ret.

Prisen per reise tilsvarer vanlig 
honnørbillett. Det vil ikke være mulig å 
kjøpe billett ombord på bussen. For å be-
tale kan du enten bruke Ruter-kort med 
reisepenger, eller Aldersvennlig trans-
port-appen fra Ruter på mobil.

Første gang man bestiller reise må 
man oppgi noen personopplysninger for å 

Fantastisk transport
– Det er helt fantastisk! Grethe Johansen (86) i Vestgrensa 10 er ikke i tvil om hva hun synes om 
bydelens nye transporttilbud for eldre. 

Grethe Johansen er kjempefornøyd med bydelens aldersvennlige transporttilbud. – De som kjører er så hyggelige, sier hun. Denne gangen 
er det Munir som kjører den rosa bussen. 

ADVOKAT  

KJERSTI PATRICIA AMUNDSEN

Avtaler, arv/
testament, 
ekteskap/
skilsmisse, 
samboere, 

barn, 
fast eiendom.

Advokat Kjersti 
Patricia Amundsen

Uranienborgveien 1, 
0351 Oslo

Tel. 918 01 333
 e-post: 

kjersti@advokatamundsen.no
www.advokatamundsen.no

få levert tjenesten til deg (navn, adresse og 
fødselsdato). Dette er kun for å opprette 
en profil og gjøre fremtidige bestillinger 
enklere.

ENKELT.  Tilbudet skal i første omgang 
testes ut i Nordre Aker bydel i en to-årspe-
riode. Siden oppstarten 4. september har 
Grethe Johansen brukt de rosa bussene 
flere ganger. – Jeg har en venninne som 
ligger på Lillohjemmet, og hun besøker 
jeg én gang i uka. 

Hun forteller at hun også har brukt 
den til Storo. – Jeg skulle på hagesenteret 
der, og da var det jo kjekt å bli transpor-
tert fra dør til dør siden jeg jo hadde litt å 
bære på. Før var det et styr å komme seg 
til Storo, og taxi ble for dyrt. 

Grethe er kvikk til beins, men hvis 
man har behov for hjelpemidler som rul-
lator eller rullestol er dette ikke noe pro-
blem med de aldersvennlige minibussene. 

SOSIALT SIGHTSEEING.  Bussturene 
kan også ha et sosialt aspekt.  Bussene vil 
kunne hente flere reisende underveis, og 
derfor må man være ute i litt god tid der-
som man for eksempel skal rekke en tann-
legetime. – Den raskeste reiseveien blir 
det ikke, men man får en liten sightseeing 
i egen bydel, og kan treffe gamle kjente og 
nye mennesker underveis, sier 
prosjektleder for alders- og demensvennlig 
bydel, Heidi Karsrud Nordahl, til Nordre 
Aker budstikke. Hun estimerer at en tur 
fra A til B uansett neppe vil ta mer enn 
45 minutter.

Grethe Johansen har ennå ikke opp-
levd å ha reist med andre. – Jeg har vært 
alene i bussen, og synes det har vært litt 
råflott, men da har det vel ikke vært noen 
andre som skal samme vei, sier hun, og 
uttrykker at det hadde vært helt greit om 
turen hadde tatt noe lenger tid for å pluk-
ke opp andre passasjerer.

HELSEBRINGENDE.  I medvirknings-
møter og tenketanker, både i Nordre Aker 
og i byen for øvrig, har det kommet frem 
at transport er en avgjørende faktor for å 
lage en aldersvennlig by. – Samfunnsdel-
takelse og det å kunne klare seg selv lengst 
mulig, avhenger av transport, sier Anne 
Berit Rafoss, spesialrådgiver i byrådsavde-
lingen for eldre, helse og sosiale tjenester 
til Budstikka.

Byråd Inga Marte Thorkildsen (SV) 
sier det slik:  – Bussturen skal være en fin 
opplevelse. Håpet er at eldre ikke skal iso-
lere seg. Det er mye ensomhet blant eldre 
mennesker, kanskje kan dette tilbudet hjel-
pe til at flere kan føle seg evigunge – det 
har mye å si for helsa. 

Turngruppa starter opp igjen med gym-
partier på Ullevål skole den 9. januar 
2018. Påmelding til alle partiene gjøres 
på nettsiden uil.no under «Turn»-fanen. 
Der er det også oversikt over hvilke parti-
er som tilbys, både til barn og voksne. Det 
er tre damepartier, med litt varierende 
innhold. De ledes av erfarne trenere, som 
også gir individuell oppfølging underveis, 
for å sikre at øvelsene blir riktig utført. All 
treningen, både for barn og voksne, er lagt 
opp slik at alle har godt utbytte av trenin-
gen uansett hvilket nivå de er på. Det er 
fortsatt mulig å få plass på damepartiene, 
til følgende tidspunkter:

Tirsdager kl. 18.00.
Dette damepartiet starter med felles opp-
varming til musikk. Oppvarmingen består 
av aerobictrinn som gjør kroppen varm og 
klar til øktens hoveddel, som er stasjons-
trening. Hensikten med stasjonstreningen 
er å effektivt utføre styrkeøvelser for krop-
pens store muskelgrupper. 

Tirsdager kl. 19.00
Det andre damepartiet på tirsdager star-
ter og avslutter likt som parti nr. 1, med 
felles gradvis oppvarming til musikk, og 
felles nedvarming og uttøying avslutnings-
vis. Hoveddelen har samme hensikt som 
for parti 1. Men istedenfor at treningen 
skjer på ulike stasjoner (stasjonstrening), 
gjennomføres hoveddelen her i form av en 
felles styrketrening med instruksjon.   

Torsdager kl. 19.00
Dette er en times treningsøkt som foku-
serer på styrketrening for hele kroppen. 
Gjennom en god oppvarming igangsettes 
kroppen for å gjennomføre god styrketre-
ning som ivaretar kroppens muskulatur. 

Så kan vi også minne om herrepartiet tirs-
dager kl. 20.00 – 21.00. Første del driver 
vi med styrke, smidighet og balansetre-
ning etter en god oppvarming. Deretter 
spilles innebandy med høy intensitet.

PLASS FOR TURNDAMER

Det er fortsatt plass på da-
mepartiene i turn til Ullevål 
Idrettslag.
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Det er mange grunner til å 
handle lokalt. Kortreist er bra 
for miljøet.  Det er hyggelig 
å handle i nærmiljøet. Og til-
budene i hagebyen oser av 
kvalitet. I tillegg bidrar du til å 
bevare et mer levende og tri-
velig boområde. 

La oss starte på Damplassen. Skal du 
overraske med en veske eller et stilig og fe-
minint plagg, kan No. 22 garantert hjelpe 
deg. God mat hører julen til. Her kan Ko-
libri tilby hjemmelaget sild, utsøkt ribbe 
og pinnekjøtt og  diverse andre smaksrike 
opplevelser. En fin blomsterbukett kan gi 
julemiddagen en ekstra estetisk løft, og det 
kan Damplass blomster hjelpe deg med.  
Enten du baker selv eller ikke, vil du alltid 
kunne fylle på med velduftende baker-

varer fra Åpent bakeri Plaza. Og når vi 
først er inne på godlukt, så kan du som et 
avbrekk til ribba, pinnekjøttet, gravlaksen 
og lutefisken, unne deg pizza i byens beste 
pizzeria: Lofthus samvirkelag. 

Vi beveger oss over til John Collets 
plass.  På Bicks er det topp servering som 
alltid. Kiwi kan hjelpe deg med det meste i 
matveien, pluss alt du trenger til å rengjø-
re hjemmet på skikkelig julevis. 

Er det du selv eller noen som står deg 
nær som behøves å shines opp litt, har 
begge plassene gode tilbud. Ullevål frisør 
står klar til å gi håret ditt et skikkelig løft , 
det samme gjør Damplass frisør. Hvis ten-
nene dine trenger litt ekstra pleie, er både 
Ullevål Hageby Tannklinikk  i Vestgrensa 
og Damplass tannlegekontor behjelpelige. 
Litt ekstra pleie av huden din får du hos 
Charissima på Damplassen. 

Det er ikke alltid julen er bare fryd og 
gammen. Skulle du forspise deg eller opp-

leve andre vondter i julen, er det godt å ha 
Ditt Apotek  og Ullevål Hageby legesenter 
ved John Colletts plass. Og skulle julen 
mot formodning munne ut en familiefeide 
som krever juridisk bistand,  kan advokat 
Alf  Wiegaard på Damplassen være be-
hjelpelig. 

Vi sees til en riktig hyggelig og avslap-
pet juletid.

Olav Rokseth

PS! Glemte jeg å nevne årets julegave?  
Praktboken Landsbyen i byen – Ullevål hageby 
100 år er å få kjøpt på John Colletts (Bicks 
og Kiwi) og på Damplassen. 

Direktebestilling: 
hagebybladet@yahoo.no
Signert om ønskelig!
Fritt levert!

HANDLE LOKALT

Et godt, lokalt næringsliv er verdifullt både i gode og dårlige tider. Bildet er tatt i 1942 i Damplassen 23. I boken Landsbyen i byen er det et 
eget kapittel om næringslivet i Ullevål hageby – før og nå. Foto: Esther Langberg / Oslo museum

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

BLI KIWI 
PLUSS-KUNDE

15% BONUS 
PÅ ALL FERSK FRUKT OG GRØNT 
Registrer deg på kiwi.no
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Av Olav Rokseth

Hagebybladet gjennomførte i vår en stør-
re spørreundersøkelse blant beboerne.  
Hele 94 prosent uttrykker at de er tilfredse 
med å bo i Ullevål hageby. 

Sentral beliggenhet og den estetiske 
utformingen av bygningen og området 
er det som vektlegges høyest, henholdsvis 
95 og 92 prosent av de spurte sier dette er 
viktig for dem.  Oppvekstmiljøet for barn 
scorer også høyt, 89 prosent svarer at det-
te er viktig for dem og hele 70 prosent 
vektlegger dette som svært viktig. 

Hagebybeboere flest setter også pris 
på hagene sine, 89 prosent svarer at ha-
gene er viktige.  De brukes aller mest til 
bare å sitte og slappe av i (92 %),  men 

også til blomster og prydplanter (78 %), 
sosial aktivitet (69 %), nyttevekster (49 %), 
aktiviteter som for eksempel badminton, 
trampoline mm. (28%) . Bare 2 prosent av 
de som har hage, benytter den ikke.

GLADE I SERVERING.  Andre viktige 
forhold ved området er nærhet til marka 
(66 %) og serveringsstedene, forretninge-
ne og serviceinstitusjonene (64 %). Un-
dersøkelsen tok også for seg i hvilken grad 
serveringsstedene blir brukt.  89 prosent 
av de spurte svarer at de bruker Åpent ba-
keri, 68 prosent bruker Bicks, mens Café 
Abel ble (før det ble stengt av kommunen 
i høst) ble gjestet av 43 prosent.  Undersø-
kelsen ble foretatt før Lofthus samvirkelag 
pizzeria på Damplassen ble etablert, men 

67 prosent svarer at de er positive til at det 
ble pizzeria der. 

PROBLEMATISK BILTRAFIKK.  Dam-
plassen vektlegges generelt som viktig av 
61 prosent av de spurte. Samtidig mener 
55 prosent at plassen bør omformes slik at 
den blir mer brukervennlig for barn og gå-
ende. Andre spørsmål bekrefter at utfor-
dringer med biltrafikken opptar mange. 
61 prosent mener at trafikken langs Sogn-
sveien er et alvorlig problem. 56 prosent 
mener det er for mange foreldre som kjø-
rer barna til Ullevål skole, og det samme 
antallet vil ha beboerparkering i Ullevål 
hageby. 48 prosent mener at flere av gate-
ne i området bør bli enveiskjørte.

Det er 654 husstander i Ullevål hageby. Spørreundersøkelsen gikk ut til 927 epostadresser og 624 - to tredeler - svarte. 92 prosent mener 
at den estetiske utformingen av bygningen og området er viktig for dem.  Foto: Olav Rokseth

Tilfredse beboere
Innbyggerne i Ullevål hageby er svært  tilfredse med området de bor i. 37 prosent tror også at folk 
i Ullevål hageby er litt lykkeligere enn andre steder i Oslo.

Aktiviteter som f. eks.  badminton,  trampoline
Sosiale aktiviteter

Benytter ikke hagen
Har ikke hage

Blomster og prydplanter
Nyttevekster

Til å sitte og slappe av i
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LANDSBYEN I BYEN.  I hvilken grad 
oppleves så Ullevål hageby som et sosialt  
fellesskap? Undersøkelsen gir noen svar: 
80 prosent opplever at området er som en 
landsby i byen. 61 prosent har tre eller fle-
re omgangsvenner i området, og litt under 
halvparten har én eller flere kolleger som 
bor der. Videre mente halvparten av de 
spurte at å ha kontakt med naboer er noe 
av det beste med hagebyen. Hagebvens 
lokalblad, Hagebybladet, er også rimelig 
godt lest:  71 prosent leser mesteparten 
eller en god del i bladet, mens én av fire 
leser bare litt i bladet. Det kan også være 
et uttrykk for fellesskapsfølelsen at mange 
savner et felles samlingssted; 59 prosent 
mener det bør opprettes et samfunnshus 
eller kulturhus  på John Colletts plass.  I et 
slikt hus kunne det også bli tilbud til ung-
dom; 41 prosent av de spurte mener det er 
for lite tilbud til ungdom i området. Det er 
også 45 prosent som mener at det er for 
få beboere fra andre kulturer i Ullevål ha-

geby. Siden hagebyen er et borettslag, og 
et vernet sådant, er det en del regler som 
gjelder for beboerne. Et mindretall på 25 
prosent synes det er for mange regler for 
hage og hus.

TAMME OG VILLE.  Hver tredje person 
i området bor i en husstand med kjæledyr,  
31 prosent.  Halvparten av disse bor i en 
husstand med hund, mens katt er det nest 
mest populære kjæledyret. Av ville dyr er 
det rotter som er mest sett; 47 prosent bor 
i en husstand der noen har sett rotte, og 
27 prosent av de spurte mener at rottene i 
området utgjør et stort problem.  Tallene 
for andre ville dyr er;  grevling (32), ekorn 
(29), rådyr (16), rev (8) og elg (4). 

VELFRISERT?  Undersøkelsen bekreftet 
at området er stinn av beboere med høy 
utdannelse. Halvparten av de spurte har 
mastergrad, hovedoppgave eller embets-
eksamen som høyeste utdanning, 28 pro-

sent har bachelor, cand. mag. eller tre-fire 
års profesjonsutdanning, 12 prosent har 
fagbrev i et håndverk, mens 10 prosent 
har doktorgrad. 

Et annet spørsmål gikk på yrker, og 
kanskje ikke så overraskende med tanke 
på nærheten til både Ullevål sykehus og 
Rikshospitalet viste det seg at mange leger 
er bosatt i hagebyen: 7 prosent.  På delt 
andreplass kom pensjonister og jurister/
advokater/dommere: i underkant av 6 
prosent.   

Noen av spørsmålene gikk på hvordan 
beboerne i hagebyen opplever at de blir 
oppfattet av omverdenen. 44 prosent me-
ner at mange har fordommer mot Ullevål 
hageby. Hele 28 prosent kvier seg for å si 
at de bor i Ullevål hageby, og 25 prosent 
opplever at hagebyen fremstilles feil i me-
dia. Her kan det nevnes at Aftenposten 
laget et stort oppslag på undersøkelsen og 
100 års jubileet. I en ellers fin presenta-
sjon, klarte Aftenposten å begå stikktitte-
len: ”Det velfriserte, hvite middelklasse-
området feirer seg selv. ”  

Ta kontakt med oss for en gratis 
og uforpliktende verdivurdering. 

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

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

95 83 40 00Ta kontakt med oss for en gratis 
og uforpliktende verdivurdering. 

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

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

95 83 40 00

BLINDERN VEL
Jobber for: 

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

Engasjer deg! 
Styret ønsker innspill og samarbeid om små og store saker i nærmiljøet

Bli medlem! Årskontinget for 2017 Betal kr 200,- til konto 1609.40.50425 v/Svein Mossige, Hasselhaugveien 35 
eller VIPPS: Blindern Vel 11141

Blindern Vel står for utdeling av Hagebybladet på Blindern. 

Følg oss på nett: Blindern vel.no og på facebook!
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Ullevål IL var tidlig på 80-tal-
let en av de første klubbene 
i landet som startet med ban-
dyskole for barn. Initiativtaker 
var Tor Audun Sørensen som 
kom til klubben som juniortre-
ner høsten 1978. 

Den gangen foregikk bandyskolen på den 
gamle naturisbanen på Ullevål-sletta som 
var Oslos mest benyttede grusbane for 
fotball i sommerhalvåret. Den kommu-
nale isleggingen kunne variere betydelig 
vinterstid selv om det var noe kaldere den 
gangen. Med klubbens Finn Ericsson som 
frivillig back-up, ble allikevel naturisflaten 
optimalisert så langt det var mulig ut fra 
værforholdene.

Fra 2001 ble bandyskolen flyttet til 
Idrettshøgskolen fordi Bergbanen skulle 
benyttes som rigg-tomt for T-baneringen. 

Etter åtte gode sesonger på Sogn med 
Roy Wangen som bestemt og dyktig ba-
nemester kom bandyskolen igjen ned til 
Ullevål-sletta på nye Bergbanen kunstis-
bane november 2009. Da var det igjen 
klubbens æresmedlem Finn Ericsson som 
sørget for gode isforhold.

GRATIS.  Bandyskolen har hele tiden 
vært et gratistilbud for barn i lokalmiljø-
et. Finansiering kom gjennom støtte fra 
lokale velforeninger, bydelen og hageby-
selskapet. Allerede i 2001 ble bandyskolen 
etter søknad tildelt storbymidler gjennom 
Oslo Idrettskrets og har i snitt mottatt 
ca. kr. 51.000/år frem til og med 2017. 
Midlene har vært benyttet til innkjøp av 
bandy-utstyr for gratis utlån til barna, istid 
og til lønn for alle de unge instruktørene 
oppvokst og utviklet i egen klubb. Gutte- 
og juniorspillere som har stilt opp 12-13 
lørdager gjennom hele vintersesongen. De 

senere årene gledelig nok også flere dykti-
ge jenter som instruktører. Denne seson-
gen teller korpset 13 instruktører, hvorav 
de erfarne juniorspillerne Ola Røed og 
Petter Indrevoll er hoved-instruktører. 
Flere av instruktørene spiller både på ju-
niorlaget og A-laget til Ullevål IL. Dyktige 
Frode Lukassen er bandyskolens kontakt-
person i bandy-styret og Tor Audun Sø-
rensen administrer fortsatt bandyskolen.  

Instruktørjobben er i seg selv en egen 
skole med krav om dommerkurs i forkant 
og betyr personlig utvikling for ungdom-
mene som på forespørsel får skriftlig attest 
fra klubben for sitt engasjement. Ungdom-
mene representerer også viktige ressurser 
for klubben ut over selve bandyskolen. De 
fleste spiller selv aktivt og har bakgrunn 
fra aldersbestemte landslag og kretslag. 
Noen har påtatt seg treneroppgaver for 
de yngre lagene i Ullevål-bandy og andre 
hjulpet til på bandyakademiet, m.m.

TRADISJONSRIK BANDYSKOLE

Her er en ivrig målvakt under åpningen av  Bergbanen 4. november 2017.
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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 off entlig 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 Gaustadallé en, 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 Ullevå l 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 biltrafi kken 
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 biltrafi kken ved skolene er mye vunnet. Foto: Olav Rokseth

Sykkelrute kan medføre færre parkeringsplasser

DRIBLEPARTI.  Målgruppen for bandy-
skolen er fortsatt gutter og jenter fra 6 til 
10 år, dvs. 1.-4. klassetrinn fordelt på fire 
båser. Gjennomsnittlig deltakelse har sett 
over tid vært ca. 55 barn/bandyskoledag. 
På noen lørdager har det vært unge jenter 
nok til en egen jentegruppe med egne jen-
teinstruktører. Denne sesongen har snittet 
så langt ligget på nærmere 80 deltakere. 
Det er videre blitt en tradisjon at en for-
eldregruppe på 12-16 voksne organiserer 
sitt eget ”dribleparti” på isen gjennom 
bandyskole-lørdagene. En fin voksenmo-
dell som det er rom for på bandyskole-isen 
til Finn. Mange av disse voksne har vært 
eller er ledere i klubben og noen blir det 
trolig i løpet av få år. Til slutt nevnes også 
at en bås hver lørdag er satt av til foreldre/
barn, hvor yngre søsken eller andre kan 
kose seg på isen og gjerne gå inn i kiosken 
for en varm toddy sammen med mor og 
far. En kiosk som også drives av frivillige 
med Siri Helle-Valle i spissen!

 
Tor Audun Sørensen
Hovedstyret/bandyskolen 

 

.

Fra da bandyskolen holdt til på Norges idrettshøgskole
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LA SAMTIDEN OPPLYSE DEG!
Skriv til abonnement@samtiden.no innen 20.12 og  
få årsabonnement (fire utgaver) til vår juletilbudspris!
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GI EN JULE-
 GAVE MED 
MENING 

kr 499/399*

*for studenter

og skoleelever

kr 499/399*

* Studenter & 

   skoleelever
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Øystein Kalsnes Jørstad, Gäbleins  vei 5

Hagebybladet utlyste i våres en fotokonkurranse i forbindelse med 100 års jubileet til Ullevål hageby. Vi presenterer her en 
knippe av innsendte bilder.  Det var ikke lett å kåre en vinner, og vi landet til slutt på to: Øystein Kalsnes Jørstad sitt bilde av 
ballongen, tatt fra vinduet deres i Gäbleins vei 5. Og Jan Sverre Knudsen sitt bilde av selve hagebyfuglene, sidensvansene, 
som også er slått opp i jubileumsboken Landsbyen i byen – Ullevål hageby 100 år.  

Bildet som Trine Myhrvold har tatt av fuglen på flukt fra kråker over John Colletts allé trenger en nærmere presentasjon, for 
det er ikke hvilken som helst fugl, men en sjelden rødrum. Historien om rødrumen som besøkte hagebyen er også presentert 
i Landsbyen i byen.

Fotoglede

Jan Sverre Knudsen, Langlia 3
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Dag Norling, John Colletts allé 46

Trine Myhrvold, John Colletts allé 64

Håkon Wergeland Lorentzen, Nils Lauritssøns vei 15 A

Øyvind  H. Walding, Langlia 19
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Håkon Wergeland Lorentzen, Nils Lauritssøns vei 15 A

Kjersti Sverdrup Ørebech, Elgveien 8Siri Wolland, Vestgrensa 22

Jan Sverre Knudsen, Langlia 3

Jan Sverre Knudsen, Langlia 3
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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 off entlig 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 Gaustadallé en, 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 Ullevå l 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 biltrafi kken 
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 biltrafi kken ved skolene er mye vunnet. Foto: Olav Rokseth

Sykkelrute kan medføre færre parkeringsplasser
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(Blåtrikk 12 til Elisenberg st. fra Majorstuen) 

Privat praksis uten off entlig 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 Gaustadallé en, 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 Ullevå l 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 biltrafi kken 
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 biltrafi kken 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

• Trafi kksituasjonen 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 fl ere i hagebyen som drømmer 
om høns i hagen, men at hun ikke vet om noen andre som har gått til 
det skritt å skaff e 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 fj ellet. 

Til det kan hun si at hønene helt fi nt 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 befj æringen som nær-
mest kan minne mer om pels enn fj ær. 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 skaff e deg høner i hagen fi nner 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 skaff er 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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Privat praksis uten off entlig støtte. 

Kveldsåpent etter avtale. 
Hudlege Tatyana K. Anker-Nilssen

Spesialist i allmennmedisin Jan Anker-Nilssen 
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Damplassen 21 0852 Oslo
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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 
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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 Gaustadallé en, 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 Ullevå l 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 biltrafi kken 
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 biltrafi kken ved skolene er mye vunnet. Foto: Olav Rokseth

Sykkelrute kan medføre færre parkeringsplasser

MOTE & UTSTYR
Okologisk &  Etisk &  Baerekraftig &  FairTradel

Bentsebrugata 31c (rett over Bjølsen skole)  •  englebarn@englebarn.no  •  Åpningstider: man-fre: 10-17 og lørdager 10-16

Klær, sko, leker og utstyr til prematur, baby, barn og dame
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Oslo vests
største juletreskog

Risveien 1, 0374 Oslo 
Tlf: 22 13 96 90

se våre hjemme sider  
www.skajem.no

Åpningstider:

DØGNVAKT
 • Høytrykksspyling
 • Rørinspeksjon
 • Slamsuging
Mob.nr. 916 25 500 TE
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En grønn øy, vannspeil og 
dressinbenker på trikkeskin-
nene. Dette kan bli realiteter 
på John Colletts plass.

Av Olav Rokseth

Etter innsigelser fra Byantikvaren, juster-
te de tre arkitektkontorene som var med i 
konkurransen om utvidelse av plassen, sine 
utkast. I begynnelsen av november landet 
Bydel Nordre Aker på forslaget fra Dronninga 
Landskap. Her er arealet mellom sløyfa og 
veiene foreslått til grøntområder og gang-
veier som krysser plassen: «Inne i selve sløyfa 
er det oppstått ei grønn øy, en pollinatorpark 
med bi- og sommerfuglvennlig vegetasjon,» 
skriver de.

Det er også tegnet inn et lite vannspeil yt-
terst ute mot Sognsveien, sykkelparkering 
ut mot Vestgrensa. Grøntstrukturen langs 
østsiden av Sognsveien blir opprettholdt.

SOLBENKER
Den bevarte trikkesløyfa skal tidvis kunne 
brukes når trikken trenger å vende på John 
Colletts plass. Dronninga Landskap foreslår 
likevel å bruke skinnegangen til rekreasjon, 
etter inspirasjon fra New York: «Trikkesløyfas 
geometri danner karakter og skaper identitet 
på plassen. Den skal kunne brukes av trik-
ken ved spesielle anledninger. Vi ser for oss 
at det går an å lage dressinbenker på skinner. 
Vi lager et nytt hensettingsspor for dressin-
benken, slik at de bare fl yttes til siden ved 
store arrangementer eller den sjeldne gangen 
at veterantrikken kommer. Vi har sett en slik 
variant av solbenker av tre som på the High 

Line i New
York, og vil gjerne lage en norsk variant.»
Bydelen kommenterer i en merknad at 

Sognsveien er en strategisk viktig gjennom-
fartsvei for syklister, og at området må tilret-
telegges slik at konfl ikter mellom gående og 
syklende unngås. 

STORSKJERM OG SCENE?
Spesialkonsulent Knut Hammervold i Bydel 
Nordre Aker bydel sier til Hagebybladet at 
det nå ikke er forventet store innvendinger 
fra Byantikvaren, i høyden en justering av 
detaljer. − Idèen om storskjerm er ikke lagt 
død, men foreløpig har vi bare noen tanker 
om hvordan den kan innpasses i prosjektet. 
Sceneløsningen er heller ikke landet, her vil  
Byantikvaren komme til å ha det siste ordet, 
sier han.

INSPIRERT AV NEW YORK
Dronninga Landskap har kalt forslaget sitt John Colletts sommerfugler.  Arkitektkontoret var landskapsarkitekt for Bjerkedalen park som vant Oslo bys arkitekturpris I 2015 og for Ullevål 
tårn som I høst vant Oslo bys arkitekturpris for 2016.

JOHN COLLETTS SOMMERFUGLER

DAGENS SITUASJON

John Colletts plass er en stjerneformet plass der 5-6 gater møtes. 
Sognsveien er en ekte aveny eller en strøksgate som er trikkegate rett 
sørover til sentrum. Trikkens trasé fortsetter nordvestover i Nils Henrik Abels 
vei. Prestegårdsveien fra sørvest og John Colletts allé fra nordøst danner en 
diagonal i krysset. Sammen med Vestgrensa som kommer ned fra nordvest, 
gjør de plassen om til et bymessig nav. John Collets plass er der Blindern 
Campus møter byen, noe som danner et interessant byrom hvor folk fra hele 
byen, med forskjellige bakgrunner og aldre møtes. Trikkeholdeplassen og 
bussholdeplassen aktiviserer plassen og skaper liv i oppholdsrommet. Dette 
danner grunnlaget for en plass hvor det er fint å møtes, fint å oppholde seg 
og fint å ferdes.  

BYANTIKVAREN

I løpet av prosessen har Byantikvaren gjort oss oppmerksom på at den 
gamle trikkesløyfa er et bevaringsverdig, som skaper en interessant 
geometri. Inni selve sløyfa er det oppstått ei grønn øy, en pollinatorpark med 
bi- og sommerfuglvennlig vegetasjon. 

OPPSTRAMMING OG OPPRYDDING

Gategeometrien danner mange romdannelser mellom gateløpene. Den 
kileformede midtrabatten i Sognsveien nord for rundkjøringa danner en 
elegant overgang mellom den grønne trikkelinja sørover med den smalere 
Sognsveien nordover. Dette er en gyllen sjanse å få ryddet opp i strøket! Det 
er store flater av sliten asfalt og det myldrer av skilt. 

Vårt forslag går ut på å forsterke byplangrepet ytterligere ved å bruke 
belegg, beplantning, og møblering for å lage fine og gjennomførbare byrom, 
etter hvert som prosjekt og økonomi tillater det. Belysning og kunstnerisk 
utsmykning vil være med på å forsterke disse grepene, og vi anbefaler å 
trekke inn lysdesigner og kunstnerisk ekspertise i prosessen. Vi vil gjerne 
besjele selve John Colletts plass og de 4 andre stedene som oppstår mellom 
gata og fortauene. Vi ser for oss de 5 stedene som en meny, som kan 
bygges uavhengig av hverandre.  

TRIKKESLØYFA

Vi lager en rektangulær byplass på 300 m2 langs 
den solrike fasaden til Kinobygget. Plassen er 
av naturstein eller tegl, 43 m lang og 7 m bred 
plass, like bred som et fortau på Karl Johans 
gate. Den langstrakte plassen eller brede fortauet 
blir en sokkel til bygningene, som understreker 
bygningens monumentalitet. Det blir god plass til 
utekafeer langs den solrike fasaden.

SKINNER

Trikkesløyfas geometri danner karakter og 
skaper identitet på plassen. Den skal kunne 
brukes av trikken ved spesielle anledninger. Vi 
ser for oss at det går an å lage dressinbenker 
på skinner. Vi lager et nytt hensettingsspor for 
dressinbenken, slik at de bare flyttes til siden ved 
store arrangementer eller den sjeldne gangen at 
veterantrikken kommer. Vi har sett en slik variant 
av solbenker av tre som på the High Line i New 
York, og vil gjerne lage en norsk variant.

VEGETASJON

Gamle bilder bjørkelunder, som er vår inspirasjon 
til å plante noen lunder med frukttrær, som både 
er av moderat høyde, har store estetiske verdier 
og tiltrekker seg bier og humler. Den stripete 
hagen med former, farger og dufter blir i seg 
selv en attraksjon i sommerhalvåret. Vi vet at 
vekstsesongen i Oslo i det det 21. århundre er blitt 
det samme som klimaet var i Nord-Frankrike på 
1800-tallet. Aldri har det vært flere sommerdager 
enn i 2016!

ABELS HAGE

Det er plantet en hage inni trikkesløyfa. Vi 
legger til stier, som blir snarveier gjennom 
dette parkpunktet.  Den er tenkt som en 
pollinatorpark med blomstrende busker, stauder 
og sommerblomster, med det formålet å tiltrekke 
seg bier, humler og sommerfugler, som er nyttige 
og vakre insekter, som er i nedgang på grunn av 
urbanisering og industrialisering av jordbruket. Vi 
ser for oss at vi bygger videre på dette konseptet 
ved å invitere beboerne til fortsatt å ta vare på sin 
hage, men samtidig invitere besøkende inn for å 
se, nyte eller bare passere. 

EN AMFIBIEDAM AV OVERVANN

Nederst i trekanten sendes regnvannet til et 
overvannsbasseng, som tiltrekker seg insekter og 
fugler. 

BRUK

Plassen skal være fleksibel ved at den kan brukes 
til mange ulike måter. Et sentralt, deilig sted i sola 
er det uansett og dette er plassens største styrke i 
hverdagen. Den langstrakte plassen gir fleksibilitet 
i forhold til uteservering, arrangementer og scene; 
av og til kan det være marked, nabolagsfestival, 
gatefest, utekino, oppvisninger og kanskje noe i 
forbindelse med UiO. Uttak for strøm og vann kan 
integreres i møbleringen av plassen. Vi tror det 
er riktig at plassen ikke oppfattes som altfor stor, 
slik at den ikke oppfattes som folketom og øde 
mesteparten av tida.

SAMBRUKSGATE

I nord kommer gata Vestgrensa ned som ei 
sambruksgate, siden det er beskjeden trafikk 
som går sakte. Vi lager noen beplantede 
plassdannelser for å dempe alt det grå uten at det 
skal gå på bekostning av bylivet. Klatreskulpturer 
kan tilrettelegges under trekronene i de 
trekantede grønne feltene. Vestgrensa er en 
snarvei for gående og syklende opptil Blindern.

TRIKKEHOLDEPLASSEN ER EN PLASS PÅ 
PLASSEN

I vest mellom Nils Henrik Abels vei og 
Prestegårdsveien oppstår det også en ganske stor 
plass på det brede fortauet. Trikkeholdeplassen 
gjør dette fortauet om til origo i området; en plass 
på plassen, som også får noen fine plantinger 
benker på de meget brede fortauene. 

NORDRE INNGANG TIL CAMPUS BLINDERN

John Colletts plass er inngangen til UiO fra nord. 
Universitetet strekker seg på denne måten langs 
Niels Henrik Abels vei ned til John Colletts plass. 
Denne forbindelsen med Blindern campus og 
plassen vil bli brukt av mange studenter hver dag. 

FREDET EIK

Fra nordøst kommer John Colletts allé, som 
er ei hyggelig boliggate gjennom et etablert 
villaområde. John Colletts Allé 6 er et naturminne; 
en diger eik som ble fredet den 2. juli 1965. 
Trærne har potensial som leveområde for mange 
spesialiserte og sjeldne insekter, og er derfor 
svært viktig for det biologiske mangfoldet. 

JOHN COLLETTS LUND

Den grønne trekanten i enden av John Colletts 
allé beplantes til en lund. Vis-à-via prosjekterer vi 
en stiligere utgave av dagens sentrale og nyttige, 
men møkkete miljøstasjon.

OSLOS TRIKKETRE

Trikkemyndighetene aksepterer søyleeik som 
trikketrær, siden de feller løvet ett og ett gjennom 
vinteren, og ikke lager glatte skinner! De er Oslos 
trikketrær, som med sin smale form passer i 
Oslos beskjedne gaterom. Vårt forslag viser nye 
søyleeiker i den nye grønne midtrabatten. 

SOLUR

Vi tror også at den kan være et fint 
brusteinsdekke i rundkjøringen, slik at den kan 
bli en byplass i større grad enn et trafikkanlegg. 
Ei stålnål i midten vil danne et naturlig solur, hvor 
den slanke skyggen vil følge solas gang gjennom 
dagen.



En 300 siders praktbok som er et must for alle som er glad i Ullevål hageby. 
Kan kjøpes hos Kiwi og Bicks på John Colletts plass  og på Damplassen. 

Bestill direkte fra: hagebybladet@yahoo.no
Signert om ønskelig! Fritt levert! 
Kr. 498,-

Julegavetips!


