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Endelig mulighet
for byggetiltak
i Husebygrenda!
Vi er svært glade for at det igjen er
mulig å gjøre enkelte fasadeendringer i
Grenda. I flere år har det vært midlertidig forbud mot byggetiltak, grunnet
Byantikvarens arbeid med verneplan
for Husebygrenda.
Styret har hatt en omfattende dialog
med Byantikvaren de siste årene, hvor
vi har argumentert for at de preaksepterte løsningene som er vedtatt av
Grendas generalforsamling bør kunne
videreføres. Prosessen har ført til noen
endringer og utvikling av nye løsninger
for tilbygg, også disse vedtatt av generalforsamlingen.
Da ferdigstilling av planarbeidet er
svært forsinket fra Byantikvarens side,
har styret søkt om dispensasjon fra det
midlertidige forbudet mot tiltak knyttet
til enkelte fasadeendringer. Det er nå
anledning til å gjennomføre to varianter
av tilbygg til rekkehus og to varianter
av tilbygg til tomannsbolig. (Se nedenfor.) Etter at dispensasjon ble innvilget
har styret innvilget flere søknader om
disse tilbyggene, og enkelte steder er
bygging allerede godt i gang.

Tilbygg tomannsbolig, utgang front

Byantikvaren har også gitt dispensasjon for å sette inn større kjellervinduer som tilfredsstiller krav til rømningsvei, samt utskifting av uoriginale
vinduer/dører og rehabilitering av
originale vinduer/dører. Styret
mangler foreløpig endelig godkjenning
på tegninger av vinduer og dører.
Vi vil informere så snart vi er klare for
å motta søknader om dette.
Selv om det nå er anledning til å gjøre
enkelte byggetiltak, er den endelige
verneplanen fremdeles ikke sluttført og
vedtatt. Byantikvaren har mottatt sterk
kritikk for manglende fremdrift i dette
arbeidet - også fra Plan- og Bygningsetaten som har gitt Byantikvaren en
rekke frister til å ferdigstille
arbeidet. Vi håper at verneprosessen
snart kan avsluttes, og i mellomtiden
jobber styret videre for at beboernes
hensyn best mulig blir ivaretatt i den
endelige verneplanen.
Med hilsen styret

Høstdugnad i
strålende sol

Dugnaden kom med nydelig vær, fin temperatur
og upåklagelig oppmøte.
Innsatsen fra voksne og
barn var overbevisende,
ikke minst når det gjaldt
kakespising. Mye fikk vi
gjort med fellesarealene,
og resten får vi kanskje fulgt opp etter hvert.
Tusen takk til alle frammøtte, og takk for kaffe
og deilig bakverk til alle
bidragsytere!
Husk nytt batteri
i røykvarsleren

Alle har nylig fått nye
batterier til røykvarsleren i postkassen. Batteriene varer i omtrent et
år, og det er et år siden
siste utdeling – så husk
å skifte nå! Skifte av
batterier er enkelt, men
for noen kan for eksempel klatring på stige
være en utfordring. Styret oppfordrer beboerne
til å hjelpe hverandre
med skifte av batterier,
når det trengs.

Tilbygg rekkehus langt tak
Klatreplanter
skader husveggene

Tilbygg tomannsbolig, utgang side

Tilbygg rekkehus kort tak

Vedlikeholdsekspertisen
har talt: Villvin, hortensia og andre vakre

Grendaminner

Stien e
rå
med de pnet! Her
to
veiskilte pprinnelige
t.

Bruuns yngste datter
Rønnaug åpner Bruuns
vei under markeringen
16. september 1959

Bruuns vei blir til
Lektor Sverre Tryggve Bruun bodde
i Skjerstadveien 5 II fra 1951 med
sin kone, meteorologen Inger Marie
Bruun, og barna Halldis, Tryggve
og Rønnaug. Sverre Bruun omkom
i en trafikkulykke på Majorstua i
1959, etter at han ble påkjørt da
sykkelen hans skled på en issvull,
en vinterdag han var på vei hjem
fra jobb.
Ikke lenge etter ble den lille passasjen med gjerder på begge sider, den
som går fra turveien rett nedenfor
Hestestien (akebakken) og til Øvre
Smestadvei, døpt «Bruuns vei».
Den veien hadde Bruun faktisk selv
opparbeidet, med hjelp av sine
elever på Hegdehaugen skole – noen
av dem bodde i Grenda, og noen
i Øvre Smestadvei (populært kalt
«Lefsegrenda»). Også noen Grendaboere og andre naboer fra «Lefse-

grenda» stilte opp og jobbet, for at
grendafolket skulle få gjennomgang
til Holmen. Fru Bruun bidro med
store mengder bakverk til dugnadsgjengen.
Keramiker Jo Vogt, som også bodde
i Grenda, laget et veiskilt til den
vesle veien da den ble åpnet høsten
1959. Skiltet ble satt opp under en
minnemarkering for lektor Bruun.
Fru Bruun døde i januar i år,
nesten 100 år gammel.

Veiskiltet som en gang
hang på nettinggjerdet

Keramiker
Jo Vogt

Bli med å arrangere
1. søndag i advent!
Husebygrendas årlige markering av
1. søndag i advent – med tenning av
julegran på Mimrehaugen, sang og
påfølgende fakkeltog opp til barnehagen – har vært et svært populært
tiltak. Mange stjerneøyne har i
årenes løp vært observert rundt den
nytente grana på Mimmer’n.
Etter å ha stått for adventarrangementet i Grenda i 13 år, ønsker
komiteen avløsning. Da de startet,

var de småbarnsforeldre. Nå er de
blitt storbarnsforeldre, og det er
naturlig at noen med yngre barn
overtar dette trivelige vervet. Er du
småbarnsforelder, og vil bidra til at
Grendas adventsmarkering lever
videre? Send da en e-post til styret@husebygrenda.no. Og gjerne
snart – slik at vi alle også i år kan
glede oss over julegrantenning,
sang, fakkeltog, pepperkaker og
nissebesøk 1. søndag i advent!

klatreplanter som fester
seg til husveggene, må
dessverre fjernes. Grendas vedlikeholdsfirma
melder at klatreplanter
utsetter bygningsmassen vår for råte, fordi de
løser opp malingen og
gjør at fukt kan trenge
inn i treverket. Hos noen
av oss vokser plantene
til og med inn på loftet.
Klatreplanter på levegger: Her må den enkelte
selv sikre god klaring
mellom planter og yttervegg – NB: hvert år.
Har du klatreplanter på
din hus- eller levegg,
skjær dem ned før siste
henting av hageavfall
9. november, så blir du
kvitt både problemet og
avfallet.

Wenche Falkenberg
til minne

Husebygrenda minnes
Wenche Falkenberg,
som døde 5. juli i år, 87
år gammel. Wenche bodde i Skjerstadveien 1.
Hun flyttet inn Grenda i
1962 med sine tre barn
og overtok da leiligheten etter sin bror Otto,
som med familie hadde
bodd her siden starten.
Wenche trivdes veldig
godt i Grenda, og kunne
aldri tenke seg å flytte
til noe mer lettstelt, selv
ikke på eldre dager.
Vi lyser fred over
Wenche Falkenbergs
minne.

