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All store verdensbyer har sin egen myldrebok. Nå har også Oslo fått sin. Tegnet og fortalt av Oslogutten
Kristoffer Kjølberg fra tegneseriekollektivet Dongery. Kjølberg har stor sans for detaljer, evnen til å skape
svært uttrykksfulle karakterer og morsomme situasjoner.
Dette er en bok om Oslo, hovedstaden som myldrer av folk og liv! Enten du er innfødt, innflytter, turist eller
utflytter er du hjertelig velkommen inn i bymyldreboka «Jeg elsker Oslo», en bok tegnet rett fra hjertet.
#Karl Johan #Jernbanetorget #Birkelunden #Tøyenparken #Sognsvann
Tangokurs i Oslo. Nybegynnerkurs, relasjonskurs, kurs for erfarne dansere. Helgekurs for nysgjerrige i alle
fasonger og former. God morgen, fine lesere! Gjett hvem som skal til LONDON i dag da? Nå er det hele 3 år
siden sist jeg var der, så det var virkelig etterlengtet med en tur tilbake. Londons ordfører Sadiq Khan stiller
seg i spissen for det som likner en kampanje for å avlyse Donald Trumps statsbesøk – Jeg skjønner ikke
motstanden mot motorsykler i sentrum. Dette er ikke en raus hovedstad verdig.
Fremmer forslag om fortsatt MC-parkering i Oslo. Argentinsk tango i Oslo. ”Det var rett og slett fantastisk!”
sa en elev. Hva sier du? Omfattende artikkelsamling på sidene. Karaoke sanger alle elsker sang med - Norsk
Karaoke Karaoke er gøy for alle! Søker avløserjobb i Trondheim og omegn. Hei! Jeg er en 26 år gammel jente
fra Oslo som flytter til Trondheim i juli for å fullføre agronom. jeg er veldig glad i at pappan kjører ungene i

barnehagen de dagene jeg ikke har jobb, slik at jeg bare kan stå opp, ordne frokost, sette meg ned å ha en rolig.
På torsdagens ekstraordinære årsmøte i Oslo Kooperativ ble Seraina Müller valgt inn i styret.
Seraina har vært med i Kooperativet og har vært aktiv i. Da var vloggen ute gitt! Jeg var litt i tvil om jeg
skulle orke å redigere og poste den, i og med at jeg ikke fikk filmet like mye som jeg skulle ønske.

