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NYTT FRA LEDER
Som leserne så i forrige nummer av bladet, er budsjettet for 2008 satt opp med et
underskudd på 40 000 kroner med en kontingent på 100 kr. Årsmøtet vedtok derfor
en økning av kontingenten til 200 kroner. Dette er samme kontingent som de fleste
andre historielagene i byen. Vi håper at medlemmene vil forstå økningen og fortsette
som medlemmer av historielaget.
Med dette bladet følger en giroblankett for betaling av kontingenten for 2008. Husk

å skrive tydelig navn og adresse i rammen for betalingsinforma
sjon.
					

Finn Holden

Hva har vi skrevet om?
Har vi skrevet i medlemsbladet om Engerjordet? Har Harald Ulvestad skrevet andre
artikler i bladet? Har du slike spørsmål, kan du gå inn på vår hjemmeside www.
vinderenhistorielag.no, klikke på Publikasjoner i venstre marg og klikke på Innholds
register nederst til høyre. Klikk så på Rediger øverst til venstre, så på Søk og skriv
søkerordet.

Hva har vi bilde av?
Lurer du på om historielaget har bilde av Hippodromen eller har spennende postkort?
Gå inn på vår hjemmeside (se over), klikk på Lenker i venstre marg, gå så inn på
Deichmanske bibliotek og videre til vår bildedatabase. I rammen Fritekst skriver du
søkerordet.
Har du interessante bilder, som du synes flere personer bør få glede av? Mener du at
vi bør formidle stoff om et tema eller intervjue personer i vårt lokalmiljø, ta kontakt
med styret eller redaktøren!

REDAKTØRENS SPALTE
I dette nummeret av bladet har vi artikler av fire av med
lemmene i styret. Andre styremedlemmer følger etter i
senere nummer. Styret virker effektivt som redaksjon for
bladet. Spredningen av temaer er stor, derfor håper vi at
leserne alltid vil finne noe interessant stoff eller bilder.
Bydelens store designer, Grete Prytz Kittelsen, har en utstilling i Kunstindustrimu
seet, som jeg anbefaler på det varmeste. Derfor har vi en omtale mens utstillingen
fremdeles er åpen.						
									
Finn Holden

STYRET I VINDEREN HISTORIELAG 2007-2008
Leder/redaktør: Finn Holden, Apalvn. 4, 0371 Oslo,
22 69 91 45
Nestleder:
Finn B. Bendixen, Biskop Grimelunds v 13 0374 Oslo 22 14 51 63
Sekretær:
Anita Kildal, Dr. Holmsvei 19 C, 0787 Oslo
22 14 70 17
Kasserer:
Harald Ulvestad, Frognerseterv. 40 B, 0776 Oslo
22 14 26 85
“
Bjørn Christophersen, Gulleråsveien 15g, 0779 Oslo 22 14 23 50
Styremedlem: Lajla Heyerdahl, Eddavn 18B, 0772 Oslo,
22 14 74 17
“
Clemens Saers, Lillevannsveien 51 D, 0788 Oslo
22 14 67 97
“
Seyna Sønnichsen, Skogryggv 13, 0781 Oslo
22 14 57 83
“
Henning Krohg Stabell, Jegerv. 8, 0777 Oslo
22 14 46 47
Historielaget har til formål å vekke interesse og skape forståelse for vår bydels his
torie. Det er viktig å ta vare på gamle minner i vårt nærmiljø som en kulturarv vi
ønsker å gi videre.
Laget arrangerer medlemsmøter og gir ut et medlemsblad som kommer ut fire
ganger i året. Laget ønsker å arbeide aktivt for å verne og merke fornminner og alle
slags kulturminner i vår bydel.
Alle våre tidligere blad fra 1992 kan kjøpes ved henvendelse til Clemens Saers,
clemens@saers.com. Hver årgang selges samlet for 50 kr. Register over tidligere
artikler finner du på vår hjemmeside www.vinderenhistorielag.no.
Bladene koster kr 25,- per stk unntatt for nr 2/98 til kr 50,- og SKIBAKKE
SPECIAL til kr 40,- Vanlig porto kommer i tillegg.
Vi vil gjerne nå flest mulig av bydelens beboere og ønsker at de støtter laget med
medlemskap eller deltar i vår virksomhet. Er du interessert i vårt arbeid, kan du ta
kontakt med Harald Ulvestad, harald@ulvestad.no, eller Finn Holden, finnhold@
online.no.

Holmenkollbanen skal få full T-banestandard
Ullern Avis/Akersposten nevnte 8. mai at Byrådet innstiller at Holmenkollbanen skal
oppgraderes til full T-banestandard med full gjennomfart i tunnelen.
I dette ligger: Holmenkollen stasjon ombygges til å ta 6-vogntog på store utfartsd
ager, ikke omstigning på Majorstuen, nye strømskinner legges slik at banen kan bruke
de nye MX-togene før 2011, men planfritt kryss på Vinderen og Slemdal kommer
ikke i denne omgang. Heller ikke fremføring av banen til Tryvann. Dette ville koste
150 millioner kroner uten å gi vesentlig flere passasjerer.
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