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Enjoy

TIRSDAG 3. MAI 2011

Fant en gigantisk pastill på turveien min!

Se så fint det har blitt i en av gangtunnellene (eller rotunden som det heter på

fagspråket) på Økern! Rundt åpningen over oss er det en rundkjøring og så

vakkert kan det gjøres :-) 

Flott lyssetting når det er mørkt ute

KriKriKr iKr i
Oslo, Norway

Jeg er midt i et
fantastisk liv med
herlige mennesker

rundt meg! Jeg bor i et rekkehus
på Risløkka i Oslo med kjæresten
Rolf. Jeg er opptatt av å fylle
dagene med smil og positiv
energi :-) Jeg er vel over normalt
interessert i interiør, mat, reise,
blues - alt som gjør livet morsomt
å leve :-)

Vis hele profilen min

OM MEG

interiør (6)

mat og drikke (4)

nytt og nyttig (4)

reiser (2)

blues (1)

musikk (1)

trening (1)

ETIKETTER

!  2011 (21)

"  august (5)

"  juli (3)

"  juni (2)

!  mai (3)

Sofaprat
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BLOGGARKIV

Del  Rapporter misbruk  Neste blogg» Opprett blogg  Logg på



09.09.11 11.38Enjoy: Fant en gigantisk pastill på turveien min!

Side 2 av 3http://bluesa-kri.blogspot.com/2011/05/fant-en-gigantisk-pastill-pa-turveien.html

Nyere innlegg Eldre innleggStart

Abonner på: Legg inn kommentarer (Atom)

Hva syns du? Liker (0)

Det er kunstneren Viel Bjerkeset Andersen som har laget installasjonen. Jeg har

stor sans for de som gir oss slike opplevelser i hverdagens offentlige rom. Gleder

meg til hele området rundt Økern blir ferdig oppgradert :-)

"Pastillen" avbildet i dagslys

0

Kommenter som: Velg profil...

Legg inn kommentar  Forhåndsvisning

Opprett en kobling

0 kommentarer:

Legg inn en kommentar

Koblinger til dette innlegget

turveien min!

The Wall- Roger Waters

"  april (5)

"  mars (3)

BLOGGER JEG FØLGER

Kremmerhuset-bloggenKremmerhuset-bloggen
Helgegave fra
mor til datter -
Sist fredag var
Eva innom
butikken vår på
Aker Brygge for å

kjøpe med en varmeflaske
hjem til datteren Frida. Et
speilfat fikk også plass i
handleposene,...
2 timer siden

TRINEs MATbloggTRINEs MATblogg
Lammefilet med ratatouille og
feta - Årets norske lammekjøtt
er like rundt hjørnet og det er
bare å ta for seg av høstens
herligheter. I dagens oppskrift
benytter jeg lammefilet, som
selvsagt ...
2 timer siden

Lins BloggLins Blogg
Full fart i
drivhuset og i
kjøkkenhagen -
Gosh så fort det
vokser i
drivhuset. Jeg har

laget vår der inne, så tomatene
vokser seg opp fra kart,
paprikaen putrer avgårde,
redikker er snart høstekla...
5 timer siden

MusMei og HEMILIAMusMei og HEMILIA
Romantisk strikk
til små jenter -
Leggvarmere i str
2-4 år og sokker i
str 1-2 år, akkurat
sendt avgårde til

to små søstre. Både sokker og
leggvarmere er strikket i ull og
pyntet med elas...
17 timer siden

A Country FarmhouseA Country Farmhouse
Hydrangea and
An Old Desk - I
think this may be
our last clipping
of Endless
Summer

hydrangea blossoms for the
summer. Last year, the
blossoms were more pink as
the plants were st...
3 dager siden


