
 

 

Fra kolonialen på hjørnet til  

facebook 
Husmødrene fikk gjerne med seg siste nytt 

sammen med 1 hekto servelat levert over 

kjøttdisken. Og Jorunn i kassa visste alltid råd 

hvis noen trengte barnevakt. Eller en til å 

fikse døren som hadde fått seg et trøkk. Ved 

kaffekverna ble det alltid kø. Da ble det 

diskusjoner om valget – eller om det nye 

bygget som var planlagt der ungene sparket 

ball.Den gamle kolonialen var limet som holdt 

lokalsamfunnet sammen. Her fikk vi vite 

hvem som hadde flyttet inn i nummer 15, 

hvem som ranglet hjem lørdag natt og hva 

som skulle foregå på skolen på 17. mai.Men 

det er lenge, lenge siden det. Kolonialene er 

for lengst forsvunnet, eller i beste fall erstattet 

av Bunnpris eller Joker, men de har aldri fått 

samme posisjon. De limer ikke 

lokalsamfunnet på samme måte. Det er ikke 

her vi får nyhetene om de helt lokale 

sakene.Til gjengjeld har vi fått Facebook. Ikke 

helt det samme. Nærkontakten mangler. Men 

likevel: FB er det nærmeste vi kommer 

kolonialen på hjørnet. Og 

Ruseløkka/Skillebekk beboerforening har sin 

egen FB-side.Her utveksles alt fra små 

trivialiteter til de store byplanene. Her har 

beboere spurt etter barnevakt – og fått det. 

Her er det opprettet turlag og invitert til fest. 

Hvis du trenger å låne en gressklipper for en 

dag, så vips – en nabo melder seg. Til og 

med barnevaktlønnen til en av tenåringene i 

området, mistet ut av lommen på vei hjem, 

ble meldt savnet – og funnet (!) – på vår FB-

side. Slik kommer samholdet og 

samhørigheten tilbake til nærområdet vårt. 

Og jo flere vi er, dess sterkere blir limet. Bli 

venn med nabolaget! 

 

Ambassadebygget til Eero Saarinen 

skal fredes. Les mer om Byantikvarens planer for den 

Amerikanske ambassaden i Henriks Ibsens gate på side 4  

HURRA FOR TINKERN ! 

Det er hyggelig for en gang skyld å kunne 
skrive en gladmelding om Tinkern. Bydelen 
står bak det imponerende lekeområdet som 
nå har blitt tatt i bruk av små og store. 
Byråd Guri Melby foretok den formelle 
åpningen av anlegget onsdag 20. mai. En 
viktig investering som nærmiljøet fortjener. 
Mer om Tinkern inne i avisen. 
 

Hvem bodde i Cort Adelers gate i 1911 ? 
Det har Gunnar Bolstad funnet ut av.Se side 3 
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Mange medlemmer = større påvirkningskraft. 

Meld deg inn i Ruseløkka Skillebekk beboer-

forening nå! Benytt vedlagte postgiroblankett. 

 


