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Smått om mangt

GØY Å GJØRE

Nytt år – nye muligheter
Bli med på OBOS-medlemmenes egen nyttårskonsert. Klarinettvirtuosen Martin 
Fröst og Oslo-Filharmonien skaper fest i Oslo konserthus tirsdag 11. januar kl 19.30. 
Billetter: www.billettservice.no, tlf. 815 33 133. Passer det ikke? Se alle kulturtil-
budene våre på www.obos.no og finn noe annet!

Tekst: Cathrine Wolf Lund

Interessert i boligpolitikk  
og byutvikling? 

Vil du være med i representantskapet i OBOS? 
Representantskapet velger OBOS’ styre og fører 
tilsyn med at OBOS’ formål fremmes i samsvar 
med gjeldende lover og regler. Er du medlem i 
OBOS og p.t. ikke har brukt medlemskapet til å 
kjøpe bolig i et OBOS-tilknyttet borettslag, kan du 
velges inn i representantskapet. Høres dette inter-
essant ut? Send en kort presentasjon av deg selv 
til valgkomiteens sekretær Åge Pettersen på  
age.pettersen@obos.no

Illustrasjon: Gustav Dejert/Woo Agentur

Den første skituren?
Kanskje er det kommet akkurat nok snø 
til å prøve? Skiforeningen merker og pre-
parerer over 2000 km med løyper i Oslo-
marka, og arrangerer også egne måne-
skinnsturer i Østmarka, Bærumsmarka og 
i Romeriksåsen. Datoer, tider og mer inspi-
rasjon finner du på skliforeningen.no. Der 
ligger det også et eget treningsopplegg 
for å komme i form til ski-VM i februar. 
Tekst: Cathrine Wolf Lund

Arkitekturbonanza

Få med deg den ferske utstillingen om 
norsk arkitektur fra 1945 til 1965 på Na-
sjonalmuseet, avdeling for arkitektur. 
Stikk ord er etterkrigsmodernisme, for-
holdet til historien og internasjonale im-
pulser. Sentrale arkitekter er blant andre 
Erling Viksjø og Sverre Fehn. Utstillingen 
åpnet 14. november og varer til 3. april.  
www.nasjonalmuseet.no
Tekst: Cathrine Wolf Lund
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– Mitt favorittsted har nesten en medita-
tiv effekt på meg. Her, på utsiktsbenken 
inne på Gamle Aker kirkegård, tilbrak-
te jeg mange blåsøndager som singel 
25-åring, med kaffekopp, avis og tykke 
bøker, forteller journalist og forfatter 
Mala Wang-Naveen.

34-åringen debuterte nylig med ro-
manen Desiland. Et indisk-norsk fami-
liedrama som utspiller seg både på 
Stovner og i Bombay.
– Egentlig burde jeg vel valgt meg et 
sted fra boka, men det er noe poetisk og 
vakkert, ja nesten uvirkelig, med å sitte 
her og suge inn Oslo. I solnedgang blir 
skyskraperprofilen til Plaza forvandlet 
og gløder som gull. Ofte hadde jeg med 
meg katten min, og vi satt rolig side ved 
side og nøt utsikten, forteller hun. Men 
benken var også et yndet sted for piknik.

– Jeg husker særlig én gang, da en 
kompis ringte og spurte om vi kunne 
tref fes her oppe. Jeg stilte med smult-
ringer og han med whisky. En komisk 
kombinasjon, smiler hun.

– Når jeg tenker over det har jeg ikke 
tatt med mannen min eller vår lille sønn 
hit enda. Jeg får sette det på listen over 
kommende søndagsturer.

Tekst: Marie Dyrén
Foto: Nyebilder.no
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Smultringer
og whisky

Nye medlemskort

I februar får du nytt og toårig OBOS-medlemskort 
tilsendt sammen med OBOS-bladet. – Tidligere har 
alle som bor i OBOS-boretts lag fått kortet i desem-
ber, men for første gang sender vi nå ut samtlige 
260 000 medlemskort samtidlig, forteller Inger 
Hardmo i medlemsav   de l  ingen i OBOS. Uansett ut-
løpsdato vil ditt grønne kort være gyldig frem til du 
har mottatt det nye.

Tekst: Marie Dyrén


