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Trenger du litt hjelp i hverdagen?
Få fast
hjelp
NÅ!

- Praktisk hjelp,husvask m.m
- Innkjøp og enklere matlaging
- Sosialt samvær og hygge m.m

CityMaid er Norges største selskap innen
privat hjemmehjelp, og har avtaler med
7 kommuner, slik at du kan velge oss.

Hjemmehjelp med TID!
Trenger du eller noen du
kjenner fast hjelp, for å kunne
bo lengst mulig hjemme?
Da vil vi høre fra deg!
Du kan bestille de tjenester
du har behov for, og de timer
du trenger.
Velkommen til CityMaid!
Brosjyre: hjemmehjelp@citymaid.no

Tlf.: 46 44 55 10 www.citymaid.no
Oslo

Asker

Bærum

Oppegård

Romerike

Innsenderen foreslår at rundkjøringen nede til høyre på bildet får navnet Undis Blikkens plass.
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Undis Blikkens plass

Odd Gunnar Skagestad

KVINNENAVN Aften brakte
27. april en tosiders reportasje
om bydel Grünerløkkas initiativ for å få navngitt gater og
plasser etter kvinner som fortjener å hedres på denne måten.
Et interessant tiltak, som
samtidig er en påminnelse
om en tilsvarende sak som ble
omtalt i samme avis 25. april
2005. Den gang gjaldt det bydel St. Hanshaugen. I avisens
artikkel, som hadde overskriften «Hvorfor en navnløs plass
ved Bislett?», ble det referert
til en opplysning fra bydelens
miljø- og utviklingskonsulent
om at man ville «utlyse en
navnekonkurranse, slik at alle
kan komme med innspill som
kan bidra til at bydelsutvalget
fatter et godt og endelig valg
av plassnavn». Konsulenten
var særlig opptatt av at kvinnenavn burde bli foreslått, og
uttalte at «Kanskje vi finner
et kvinnenavn med tilknytning til Bislett!»

Etter fem år er det så vidt vites ennå ikke skjedd noe i saken. Noen navnekonkurranse
har ennå ikke blitt kunngjort,
men dét betyr jo ikke at det er
for sent å følge opp de gode
forsetter!
Til det konkrete spørsmålet
om navnsetting av rundkjøringen ved Nordre Sving
utenfor
Bislett Stadion luftet avisen
selv, i ovennevnte artikkel,
tanken om å kalle plassen opp
etter Sigrid Undset (som bodde i nabolaget) eller Victoria,
fordi Knut Hamsun bodde i
strøket, hvor også hans datter
Victoria ble født.
Sigrid Undset kunne saktens ha gått an, men hun har
allerede gitt navn til en vei på
Tveita.
Etter mitt syn burde imidlertid plassen, med sin historiske tilknytning til idretten,
heller oppkalles etter en fortjent idrettspersonlighet. Et
navn som i så fall burde være
aktuelt, er Undis Blikken.
Navnet lyder i dag kanskje

KNALLTILBUD UT MAI

BOTOX
kun kr 990,-

Gjelder per område ut mai

Ansv. lege
Dr. Stephan
Truedsson

Lipolyse ÷20%

Injeksjonsbehandling for reduksjon av fettansamlinger
på hals, under haken, kinn, bryst (menn), armer,
mage og lår. (NB! ikke vektreduksjon)

w w w. k l i n i k k o s l o . n o

Tlf.: 22 98 05 38 Pilestredet Park 7 (innkjøring Stensberggata)
www.klinikkoslo.no ﬁrmapost@klinikkoslo.no

ikke umiddelbart kjent. Undis
Blikken (1914-1992) var sin
tids fremste kvinnelige skøyteløper, i Norge så vel som i
verdensmålestokk. I 1934 vant
hun det første verdensmesterskapet i hurtigløp som ble arrangert. Hun var også Norgesmester på skøyter (allround)
tre ganger, henholdsvis i 1934,
1936 og 1938, og var verdensrekordholder på 1500 meter.
Andre norske kvinnelige
skøyteløpere som også satte
sitt preg på denne epoken, var
Laila Schou Nilsen og Synnøve Lie, men det var Undis
Blikken som var pionéren
som gikk foran og satte hurtigløp for kvinner på kartet.
Undis Blikken var et fremragende forbilde som idrettsutøver og en alle tiders jente,
som fortjener at ettertiden
hedrer henne på denne måten
– og ikke at navnet går i glemmeboken. Dessuten er det et
meget velklingende navn på
en tradisjonsrik plass!

ÅPNING 3. MAI
Skårersletta 10 - Lørenskog

Mange gode
tilbud...
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Ingen
kjenner
bydelen
bedre!
For annonsering kontakt:
WAGRISS YASSIN

Tlf. 924 66 291
wagriss.yassin
@aftenposten.no
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RØYKVARSLER

OPTISK SERIEKOBLET

399,FØR KR 599,-

Ordføreren kommer

mandag 3/5 kl: 10:00
Kaffe/kake - kom du også!
Låsmester 1 avd. Lørenskog AS
Skårersletta 10
1473 Lørenskog
Telefon: 67 97 64 10
E-post: post@lasmester1.no

www.LM1.no
Tilbudene gjelder så langt lageret rekker eller ut mai
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