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Cathrine Reusch fra Byantikvaren støtter naboene Anne-Lise Heitmann, Ragnar Bryne og Maja
Arnestad, som fortviler over at friske trær felles, stikk i strid med verneplanen for området.
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Fire bjørker
står i veien
FROGNER Trærne skal
ned for at Thomas Hef-
tyes plass skal bli en
ordentlig plass.

HEIDI ANNE JOHNSEN

Fire av bjørketrærne i den 300
meter lange bjørkealleen i Eli-
senbergveien skal felles. Trær-
ne er friske, men de passer
ikke inn i planene for Thomas
Heftyes plass. Plassen skal
oppgraderes og få en mer mo-
dernistisk stil.

Fem koreahegg i gruppe skal
plantes midt på plassen som
erstatning for bjørketærne.
Naboer og velforeninger fikk
sjokk da de oppdaget hva som
er i ferd med å skje. De var tid-
ligere lovet å få være med og

uttale seg underveis.
– Vi fikk ikke vite om hugge-

planene før det var for sent, si-
er Ragnar Bryne, som er leder
av Skarpsno Vel. Beskjeden fra
Samferdselsetaten er at anbud
er innhentet, og at endringer
ikke lenger er mulig.

Over hundre år
Bjørkealleen har stått der i

mer enn hundre år, i Frogners
eldste gate. Naboene får full
støtte av byantikvaren.

– Vi ønsker at de historiske
strukturene av veien skal be-
vares på den nye plassen. Her
kunne vi fått en fin kombina-
sjon av plass og gate, sier Cath-
rine Reusch fra Byantikvaren.

– Plassen er omgitt av byg-
ninger omfattet av ulikt vern
på alle kanter, og burde fått
brostein, mener hun. Nå blir

det lagt skifer over hele plas-
sen, også over gateløpet til Eli-
senbergveien, som dermed
forsvinner inn i plassen. Taxi-
holdeplassen som tidligere
holdt til på plassen, er flyttet.

– Vi ønsker å gi naboene en
ny plass. Det er et poeng at
Thomas Heftyes plass skal ut-
formes som en plass og ikke et
gateløp, sier Aslaug Vassbotn i
Samferdselsetaten.

Hun sier at naboene og By-
antikvaren har hatt anledning
til å uttale seg underveis, men
avgjørelsen er tatt i samråd
med Plan-og bygningsetaten
og Friluftsetaten.

Bjørkeforkjemperne har
søkt støtte hos bydelspoliti-
kerne uten hell, her går flertal-
let inn for å felle trærne. Byg-
gearbeidene starter i 15. juni.

heidi.johnsen@aftenposten.no

C Byantikvar og naboer føler seg overkjørt

Ensjøtunet åpnet offisielt
4. mai. FOTO: ANDERS FJELLESTAD

Ensjøtunet innflyttingsklart
ENSJØ Bydel Gamle Oslo
har fått 41 nye omsorgslei-
ligheter, og neste år blir det
flere.

ANDERS FJELLESTAD

Sist onsdag åpnet Omsorg+
det nye Ensjøtunet bo- og ser-
vicesenter som drives av Frel-
sesarmeen. Senteret har nå
fått 41 nye omsorgsboliger, i
tillegg til de 21 eksisterende
som sto ferdig i 1996.

– Alle de nye omsorgsleilig-
hetene vil bli bebodd i løpet av
mai og juni, sier Kai Morten
Terning, byrådssekretær for

helse og eldreomsorg.
Av de nye beboerne er nesten

alle fra Gamlebyen. Kun fem
kommer fra andre bydeler.

Allerede neste år får bydelen
enda flere serviceboliger for
eldre. Da står tidligere Kam-
pen sykehjem og Norderhovs-
gate 10 ferdig ombygget med
tilsammen 90 boliger. Sente-
ret skal drives av Kirkens By-
misjon Oslo.

– Kampen Omsorg+ åpner
etter planen sommeren 2012,
sier Terning.

Omsorg+ er Oslo kommunes
boligtilbud for eldre over 67 år
mellom eget hjem og syke-
hjem.
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• Ingen ventetid
• Trenger ingen henvisning fra lege
• Svangerskapsoppfølging
• Kvinnelig gynekolog

MELØES GYNEKOLOGISKE PRAKSIS
– spesialist i gynekologi og fødselshjelp

Grønland Basar legesenter
Tøyengata 2, 0190 Oslo
Tlf. 23 15 86 50

www.gronlandbasarlegesenter.no

FaST-
prIS:

Gjersjøen Antirust
Tlf. 66 80 01 29. Rosenholmveien 47, 1414 Trollåsen. E-post: gjersant@online.no

Klimaforholdene i Norge ødelegger bilparken.
Stadig mer salt og sand på vinterveiene gjør ikke
saken bedre, men det gjør Tectyl. Ta kontakt med oss
for vurdering, kontroll og antirustbehandling.
Vi gir prisoverslag.

Bestill time for en sjekk, så får
du forhåndspris på behandling.
www.tectyl.no

NY, MODERNE TANNKLINIKK
I OSLO SENTRUM

M.N.T.F. med 27 års erfaring

325,- for førstegangsundersøkelse
med 2 RTG-bilder og fjerning av tannsten.

Tlf./vakt: 22 05 94 00 Faks: 22 05 94 01
www.tannklinikkisentrum.no

tannlege@ tannklinikkisentrum.no
Storgt. 20, 150 m fra Oslo City

Tannklinikk i sentrum
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Rep. stensprutskade
Utskifting front-

og sideruter
Glassmester

Ring:
22 08 17 80

Oslo Glass & Vindu AS
Lakkegata 55, 0187 Oslo

info@osloglass.no
www.osloglass.no

SENTRUMTØYEN Lat 58.93185

Long 11.17876

Strömstad
Butikken er full av
spesialutstyr for

Trädgårdsgatan 6, 452 31 STRÖMSTAD
+46(0)526-133 11.

info@tillbehorsbutiken.com
www.tillbehorsbutiken.com

SENIOR SOM VIL TRENE?
Oslo Turnforening har seniortrening på
Treningshuset Turnhallen.

300,- per måned for 12 mnd medlemskap
330,- per måned for 6 mnd medlemskap

St. Olavs gate 25
Tlf: 22 99 51 00

• 5 seniortimer og 60 timer som yoga, styrke og dans hver uke
• Basseng og badstuer inkludert
• 2 timer med Personlig Trener inkludert
• Sentralt senter med sosial kantine og trivelige garderober


