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februar avholdt Kampen Ve1 general
Tirsdag
forsaml'ing på Kampen skole hvor det var ca.
70 frammøtte.
På dagsorden stod: giennomgåing av årsberetninga,
økonomi, valg av nytt styre.
I året som er gått har det skiedd mange viktige
ting på Kampen både når det gielder boligkampen
og hyggearrangementer for beboerne. Av de ting
vi har arbeidet med kan vi nevne f.eks. prinsipputtalelsen om byfornyelsen på Kampen, forsvar av
Familiekroken,støtte ti1 okkupasion av 5 leiligheter i Brinken, dugnader, l7.mai arrangementer
og eldreturer samt utg'ivelse av lokalavis.
Det var kommet inn forslag om endring av årskontigenten. Det ble vedtatt å heve den til
kr.25 pr. år fra 1979, og uendret for pensjoni ster/skol eel ever.
Det ble også foreslått at det skulle være en
ungdomsrepresentant til stede p.å endel styremøter, da vi tidligere har hatt altfor liten
kontakt med den gruppen.
Audun Edvardsen og Gry Horndaisveen stilte
'ikke opp ti I val g i år. Vi vi I derfor takke
for en god og aktiv innsats for Kampens fram-

ti

d.

Det nye styret ser slik ut:
Formann: Robert Lorange

Terje Kalheim
Styrerepr: Frøydts Torstensen
Terje Berner
Turid McAdam
Varamenn: Haral d Schul stock
Nestformann:
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LEKEPLASSAKSJON

Ldrdaq 13. mai og sØndaq 14. mai skal vi
ha lekeplassaksjon bak Normannsgt. 37.
Her skal vi lage en lekeplass med klatre
stativ, sandkasser, l-ekehus og mye annet
spennende. Dere som er barn, ta med dere vennene deres og husk også å få med
r og far til alle tiders dugnad. Vi
håper også å få i stand en felles lunsj
i Ullensakergata som vi stenger for alf

Vi trenger lekeplass for

Ønskemå1

!
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tter dette åpne mØtet skal vi arrangere dugnad i Brinken 53. Vi godtar ikke rlvlng og vil at husene skal settes
1 stand til gode bollger for dem som bor
der. Ta med malerkost, hammer og annet
som kan kornme til nytte. Møt opp ]Ørdag
6. mai kl.lt00 og g-ønda.g_ 7. gL kl. 1100

ungene på Kampen. Bli med og real- j-ser

KAfrtPEN VELI2 ilq[fg
TIL

DUGNAD

biltrafikk.

Gu:lnar Brunborq

SKRIV

Tlrsdag 25.aprl1 starter vi våren med
et stort vårmØte i Kampen Menighetshus
i Normannsgt. 55 kI.1900. Det kommer
komrnunalpolitikere og forhåpentligvis
e Kampenboere for å delta i debatten om Brinken, Familiekroken og området meflom Normannsgt. og Hølandsgt.
Denne avlsa du har i handa skulle gi
rikellg med bakgrunnsstoff for disse
sakene. LES OG SE HVA DU SYNES.
For å organisere arbeidet med disse
prosjektene har vi organisert 3 arbeidsgrupper: J- Brinkengruppa.
2. Familiekrokgruppa
3. SlBO-gruppa
Gruppene skal undersØke hus, organisere
rne og samordne synspunktene deres.
11 dette kreves at rnange deltar.
Kontakt oss !

uttet 23/4-79.

:

L7. mai skal den tradisjonelle barnefesten avholdes. Det blir leker og under holdning, og slste innspurt med trekning i det store vårlotteriet som vi
startet 25. apri1.
ELDRETURER

VeI har s/kt Bydelsutvalg 09 om
stØtte til- eLdreturer. Vi regner også I
år med å bli tilgodesett med noen tusen.
Vårturen for eldre blir i månedsskiftet
ma1/juni. Foreløpig er ikke reisemåIet

Kampen

bestemt.

ST.H}NS-AFTEN

St.Hans-aften har vl også planer for.
Da skal vi ha dans oq forhåpentligvls
bål 1 Kampen Park.
For deg som ikke allerede er det:
BLI MED I KAMPEN VEL, SLUTT OPP OM
ARBEIDET

!

AIIe henvendelser kan skje ti1

Robert Lorange

SPORTSHALLEN PA KAMPEN

Sportshal-Ien l"ike fdr den ble revet
Kampen er en av de mest legendariske idrettshalleri Norge.Hallen var egentlig
en gamnel verkstedhall etter Christiania Staa'lverk,og den lå på den store åpne plassen mellom

Sportshallen på

i Normannsgata. Da Staalverket
'1924,ble hallen nedlagt. Etter at
arbeiderne hadde fo'latt den,begynte forfallet.
Hundrevis av småruter i den kolossale hallen b'le
knust,og hallen ramponert.
"Jonsebyggene"

gikk konkurs

i

Folk fant snart ut at hal'len kunne være bedre
til nytte,og etter en rask ombygging,b'le ha1len
i 1927 åpnet som sportshall."Kampørn" arrangerte
dans,og det var bå.de utstillinger og teater der.
Spartakiaden,som f 1928 gikk i 0slo,b'le åpnet og
avsluttet i sportshallen på Kampen.Det var først
og fremst som hovedarena for boksing og bryting
at hallen b]e berømt.Disse to idrettene var i
20-og 30-åra blant de største masseidretter, og
norske utøvere hørte med til verdenseliten.

OPP TIL 4OOO

PÅ DE STØRSTE STEVNER

-Sportshallen var noe helt for seg sjø1, sier
Johansen.Det var en helt spesiell stemning der,
også var hallen så enormt storj 4000 tjlskuere
kom det på gode stevner,og stevnene kunne strekke seg over flere dager.Noen ganger ble det til

i

og med bokset etter midnatt for å bl ferdig.
Men så kunne det også være et par hundre deltak-

ere på et stevne.Da kunne klubbene rejse rundt
en 'lastebil med to svære boksere i fjn6r på,
og drive reklame før stevnet. Programgutter og
sjokoladegutter sto helt ned til Nannestadbakken
og det var reine folkevandrjngen fra byen og opp
til -Kampen. Mange likte å komme tjdiig,for praten før stevnet var viktig for mange.sjøfo1k som
hadde vært ute i verden og sett då store kampene
fortalte og d'iskuterte vi11ig om de legendariske
sværvekterne.Som bergtatte tilhørere satt alltid
flokker av smågutter med nikkers og skygge'lue.
med

forts.

FREDRIK JOHANSEN OM SPORTSHALLEN
Kampenposten har tatt en prat med en av de store
heltene fra den tiden,bokseren Fredrik Johansen.
Han er kjent som en av de friskeste nevekjempere
Horge har fostret.Johansen har flere hundre kamper bak seg.Merittlista hans inneholder bl.a. syv
norgesmesterskap,ett nordisk mesterskap og et uta'|1 landskamperi

s.12

Selv om Johansen ikke er født på Kampen,så har
han bodd her i 45 år,og tttå regnes som Kampegutt.

Det er en sprek og opplagt nybakt pensionist K.P.
møter i fam.Johansens hyggelige hjem 'i Sonsgate.
Han forteller vilf ig om tida som bokser over en
kopp kaffe.

lredrik Johansen foran en del av

premiesaml_ingen.
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]AKBINNIR -FOR SELVMONTASJ
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Takrenner tæres opp i t'idens'løp.0m v'interen brytes de ned av snØ og is.Løv og
annet rusk som samler seg i rennene og
formul des ,v'il etter hvert komme ti I å
ve'ie adsk'il I ige kilo.Det kan bl'i så tungt til slutt,at renna ramler ned.Renner
må derfor renses en gang i blant, helst
en gang hver sommer. Løvet og det andre
rusket skrapes sammen med en blikkboks
på en bøyd kjepp ,som henges i en krok
på stigen.Nedløpet stakes med en tykk
ståltråd med ei fille i den ene enden.

Når en går i gang og skal skifte renner'
må en først se etter hvilken stand ges 'imsen er i . Er f . eks. de gaml e rennekrok ene løse,tyder det på at takbordene og
fotlenka er i så dårl ig forfatning at de
må skiftes eller utbedres.

overi i ggerl

fotl ekte
bordtakbesl ag
fotl ekte
overl i gger

besl

ag

bes 1 ag

reniekrok

TAKRENNE BESLAG/ BORDBESLAG

Beslaget st'ikkes under nederste steinrad
og legges ned i takrenna.På denne måten
beskytter det endeveden i taktroa mot
råte.Det spikres vanligvis fast i fotlekta,den nederste lekta som ligger på
høykant.Samtidig settes nye rennekroker
opp.Det har nå kommet nye takrennebeslag
i plast på markedet.Disse koster ca. kr.
12 pr.m. De egner seg best for plastren-

ner.

trekantl ekt

trekantl ekt
pa

TAKRENNER

FOR SELVMONTASJE
rennekrok

endestykke

nennestykke
s

BESLAG FOR VINDSKI/GAVLBESLAG

Plastrenner er enkle å montere.En
Ian ,vFd-å-ta mål av vegghøyden ,
få kjøpt komplett "byggesett" hos
de fleste byggevarehandlere. Både

Der taktekkinga avsluttes mot vindskiene,

bauf

er det stor fare for vannlekkasjer. Er
taket av den gamle typen uten underpapp,
bør det legges beslag langs vindsk'ia. B1yet formes lett etter steinen og tetter
godt. Er det snakk om et tak med under lagspapp,er dette ikke så nødvend'ig,selv
om det sjølsagt er en fordel.Legg da tre-

kantlekt mot v'indskia,brett pappen opp og
press
'Bruk den mellom vindskia og toppbordet.
et bredt toppbord som krager godt
jnn over stejnen og dekk dette med et
toppbordsbeslag.Dette fåes i plast og
koster ca.kr.l4 pr.m.Gavlbeslag for samme
koster ca. kr. I 5.
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kj øtes tykke
bend

rørkl

ammer

renner og nedløpsrør kappes
il-eller f inhakket sag.

med

nedl øpsrør

Aluminiumsrenner leveres oå

sanme

s

kj øtemuffe

pTtsmnnene.De kappes
med baufil og skjøtes som blikkrennene.Få byggevarehandler fører
mfte

som

disse.Aluminiumsrenner er dyrere
enn plastrenner,men tilsvarende
mer solide.For nedløpsrørene er
dette en fordel.

ned l

øpsrør

ikkrenner(galvanisert)

må en få
mål f ra en bl i kkenslager.En lager da en enkel skisse av huset og gir denne til
blikkenslageren.Han kan da lage
et byggesett på samme måten som
plastrennene forel i gger. Skjøtene
81

SesETI-t
etær

tettes enkelt med skjøtemasse,som

en

får

hos blikkenslageren.
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apparat lor å få gode bilder.
Trenger De assistanse med
Deres antenne står vi
gjerne til tjeneste.
t
I
I
I

AVISE R
UKEBLADER

a

ÅpurncsuDER:

a
a

Mandag.I0-I7

Ti rsdag-Fredag
Lordag .9-I4

o
a
o
a
a

0sl-o Samvirkelag. avd.{{
Bdgata 25.

a aaaoaoaaa

aaaaaaoaaao

SKYSSTASJONEN
PØLSER
HAMBURGERE

POMMES FRITES
STAPPE
KYLL I NGER

Mottar bestillinger på smørbrød
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Montering av alle slags
I
antenner fra ehkle vindusI
antenner til de storste
I
I
fe1le santenneanlegg. MåIing for svensk TV I og TV 2, I
Forbedringer og moderniseringi
av el-dre anLenner og antenne- |
anJ.egg. Service på fellesr

antenneanlegg.
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24 hver dag unntatt 1ørdag
(ho1 des stengt)
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Nanne stadgt .
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og inn i gården vår.Veien var heldigvis ikke
sær1 i g fareful I . Trafi kken er I i ten her oppe
Stille og rolig kom han puslende med piggene
glattkjemmet bakover;-et barn av freden og av
trygght,ten mellom trehus og plankegjerder i en
gammel byde1. Han ble snart en trofast stam gjest j bedet.Vår venn fi kk sin egen me1 keskål
som vi sørget for å forskyne med friske varer.
0m en av strøkets katter tillot seg å smake på
godene,måtte det etterfylling ti1.

Pinnsvinet

Nå

ligger

snøen på kampen.Et

sted i hell

inga

ned mot Brinken ligger nok pinnsvinet og koser
seg med vinterdvalen sin.Han har sikkert inqen
bekymri nger. Hvi s han j b l ant 91 øtter I i tt pa
øynene,er det bare for å kjenne på været. Så
legger han seg godt til qette igjen,brer over
seg løv og gress,lukker øynene og tenker på at
han snart skal rusle rundt mellom husa i Brinken

i

august kom jeq hjåm fra en
liten ferietur.Naboen i første sto bak et åoent
vindu og nøt sommerlufta da jeg kom. Vi ble stående og prate en stund om ferie og om fiske,om
1øst og om fast.
En sen sommerkveld

raslet det i blomsterbedet bak meg.Jeg stoppet midt i en setning og så på naboen. "Hør",sa
han "Det er pinnsvinet.Han bor neri skråninga

Da

mot Bri nken" .
Jeg b1e bedre
0m kvelden

kjent

med

pinnsvinet etter hvert.

vraltet det ofte over

Hva skier

Norderhovsqata

i bydelen nå og hvorfor?

Saneringssjefen viL komme i gang med
fornyeJ sen av Kampen så fort som muIig. Det er al-lerede laget planer for
Brinken og kvarLaLet meliom llormannsgt.
og Hdlandsgt. Penger til å starte rehabili-tering av Familiekroken er bevilgeC. Men f6r det forste spadetak tas
skal alle planene behandl-es i den kommunal-e kverna.
Kampengruppa og tsydelsutvalg O! skal
si sin mening i månedsskift,et aprll/mai,
og den 24.mai skal BoJ-igutvalget ta
fdrste avgjdrelse. I l"opet av sommeren
blir sakene lagt ut til offentlig eLtersyn. Det betyr at de som planene gjelder
skal få anl-ednins til å si- hva de mener.
0g så på ettersommeren skal den ende) i,ge
avgjdrelsen tas i Boligutvalget...
BESLUTNINGENE SKAL ALTSÅ TÅS I LOPET AV
KORT

TID.

Bystyret og Bygninqsrådet skal ikke
behandle sakene, og det virker som om
det vi1 bli- lite informasjon utad. Dette er vi skeptiske tiMen
værre er
det at beboernes mening oF, Kampen Velrs
standpunkter omtrent ikke blir vist noen
oppmerksomhet. Skaf vi på Kampen bli
hdrt må vi sloss fram meninga vår. Tida
er knapp, og vi må gå ut med hva vi mener - nå! Gjennorn bredt samarbeid og på
flest mul ig måter ska1 vi kl-art og tydelig få fram:
- Ingen riving i Brinken - rehabil-iLer
husene !
- Ingen bl- okke r mef l- om Normannsgt . og
Holandsgt.. Alle husene skal stå
Bruk de åpne tomtene til- daqhj,yp!

igjen.
Jeg gleder meg til å høre raslirlgen i bedet i gjen. Det er snart vår,men jeg føler meg i kke
like trygg som min venn pinnsv'inet. Jeg har nemlig hørt at det er planer om å vekke ham med
gravemaskinlarm,og tette hulen hans med betong.
Hqr,'li1le p'innsvin.Du kan ikke sove trygt lenger
nå. Når du hører gravemaskinene er det for seint

stritte med piggene.
vår,pinnsvinl Ve'lkommen tjlbake ti
bedet vårt. Jeg håper du blir vekket av

å

God

fugl esang.

I det helt ferske byfornyelsesDroOslo, del 2, er det f'orslag
om- å komme i gang med Kåmnen al.lerede
i år. Det er foresl_ått t0 milLioner
til det formålet i l-978 og p! mitlioner
graruneL 1'or

i

1979.

lornyelse av Kampen sorrr åndre e-ldre by_
deler har presset seg framgjennom fLere
år. Forfalle t har forL ti_l krav om
istandsetting og modernisering. Forfallet ha r også f6rt ri I at folk har beqynr
å gj6re noe med situas..i onen sin. på'"
Kampen har Vel.et stilt
seq i soissen .-\
for dette arbeidet for å -forsvare bv- |
del-ens interesser. Tomtenanget i Osio
og færre og færre Oslobeboere har font
til- at bygæfirmaene får mindre å gjdre,
og at 0s1o får inn mindre og mindre i
skatt. Rehabilitering og nybyqging i
sentrale strdk kan rette på dette.
Presset fra beboerne på den ene siden
oq bebyggerne på den andre vil medf6re
at konkret gjennomf6ring av byfornyelsen snart vil være i gang, dette gjelder også Kampen. Oslo kommunes redskap for å få dette til er Byfornyelsesselskapet som skal startes i lopet av
året. Her
skal 0BOS, USBL, Norqes
Brannkasse og Oslo Sparebank være med.
Vi i Kampenpostredaksjonen vi] slå fast
at det vil bli gjennomfcirt byfornyelse
på Kampen i'den nærmeste framtid. Hovedmålet i den komnpnde prosess vil bli
å presse fram rehabiLitering av Karnpen
slik som beboerne her dnsker det, og
at det ikke bIi-r blokkbyqging eller
kostbar rehabilitering som bygge rne
vil ha det.

i

Blokkene

PLANENE:

Holandsgt.
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I l' e\e.terps sor et 'bevarirgsiv' - det skal bygges 2etasjes rekk eus (her kalt bebyggelse av oppsluttende
ardkter.. ) Jet er verdt å merke seg dt det b I ir
vært lit te uteofrråder i denne planen."Bevar ingsI terna t iivet' onfatter derinot 5 asfalterte
I

I terna t i

I

arkerrnggsoriråder.

onklusjoonen er o!sa her ai ingen hus bof ri VCS
realet f)b0r brukes til daghjem og lekeplass,
kke til blokker og parl,eringsomraderi

Brinken
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oetskulleikkeværenølvendigåpresen.le Lo forslagstirrerne T' tsjerke og
A/S Eiendomssanering noe nærmere' vl skal
..,:r:, i ::"pl for sikkcrhets skyfå sl å f asL aL begge er
"'a-:nffgamte rjveracere soln er velkjent i distriili ' " rtet.
- vi husker Bierke fra hans slste "suksess"
Ullldtt d på Vå.[erenga ,da han greide å r ive småIensgt.
-å
en stor murgård med nange gode 1e11ig,14,
qr prL
Fl i iv mnr stånd
hatar.
tr-sc
fra
lokalbefolkningen. ^d
presentert
seg
har
A/S Eiendonssanering
seg selv, ved å sørge for solide monumenter
i Ll- elasjer på Tøyensenler.
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Folgende hus

foreslått

revet

Alternativ C kan kanskje ved forste oyekdst
virke brukbart fordi så få hus oq mennesker
bl ir berort.0et er vi ktig å m€rke seg at di;se

to by99e0mrådene rnnebærer sna,meget knappe
byggearealer og de husene som bl ir stående,
vil bli meget inneklent.
vr nener derfor at dette er et dårlig alternativ for de gjenstående husene, og at det er

ig at dette al ternativet også
betyr riving av hele gata bare i langsommere

megetsannsynl
tempo

.

Konklusjonen

blir derfor etter vår mening
'j sin helhet og

hele gata bor bevares

rehabiliteresl

at

.l976

ledet Karnpen Vel en demonstrasjon
-qot blokkbygging i området mellom Normannsgt.
g Hø1andsgt. Demonstrasionen var siste fase
i et omfattende arbeid mot de foreslåtte blokk,
planene.P'lanene ble stanset dengang. SIB0's
byggeforslag på de samme tomtene er et nytt
forsøk på å bygge mot beboernes vi1je. Også
Sommern

denne gangen

har

Kampen Ve1

sagt klart ifra;

ingen blokkbygging, det vi trenger på de åpne
tomtene er daghjem og lekeplasser for barn.
Kampen har den senere tid blitt mer og mer
bebodd med barnefami 1 i er, og fel I esareal er
for barn er det svært lite av i strøket.

KAMPEN VEIS SYN
Brinken går Kampen Vel jnn for å forsvare
riv'ing og terrassehusplaner. Husene er
alle sl ik at de kan rehabel iteres til full;
verdige boliger og det er et viktig poeng at
alle husene får stå ettersom de utgjør en
av stor verdj.På årsmøte
miljømessig helhet.1977
mot

ble det blant annet
i velet i februar
vedtatt;"0ppdeling av bydelen i byggeområder

og rehabeliteringsområder er således
unødvendjg og uønsket. Bo1 igutvalgets vedtak

utarbeidelse av planforsiag om terrassehus i skråningen fra Hø1andsgt. mot Jordal
idrettsanlegg og mot Brinken Nordvest må derom

for

I

avvi ses. "

1øpet av våren og sornmeren 1977

har

Kampen

Vel støttet boligokkupasionen i Brinken og
dessuten stått for noen av oppussingsdugnadene
der nede..Velforeningens standpunkt i saken
skal det ikke herske noen tvil om.
Når det gjelder Familiekroken har også
Kampen Vel arbeidet for at bebyggelsen skal
rehabeliteres på en måte som tiener beboerne.
Mye av Kampenpostens spalteplass har blitt
brukt til å omtale saken, og myndighetene
har ved flere anledninger klart fått fremIagt Velets syn. Aktivt arbeid med protester
og uta'lelser om Familiekroken ved årskjftet
1977/78 var en av grunnene til at boligutvalget måtte gå inn for rehabel itering da
saken var oppe til endelig votering januar
1978. Det videre. arbeid med Familiekroken
vil nå konsentrere seg om at rehabeliteringa
av bebyggelsen ikke skal bli for kostbar
for de som bor der.
Det er også sentralt å forhindre at noen blir
kastet ut pga. at leil igheter i stor stil slåes
sammen,
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BøRRE SEIP-SANERINGSSJEFENS KONTOR
kontaktet noen av de
i planene:
t. Vi har lkke tatt stilling til alrernaq-Petter Christensen ved byplankontoret
tivene ennå. Vi vil vente og se hva samlsom holder på med en disposisjonsplan for arbeidsutvalget mener først.
qhele Kampen.
Bortsett fra prinsi-pputtalelsen fra
Vel hai vi fålt svært få merknader
på
kontor
saneringsjefens
!- eørr" Seip
fyeen
til
forslagene.
Vi vil vurdere om husene
planfoislagene som
ragåt'de
!somI - har
1Iar
seg
utbedre
og hva man eventuelt kan
"
lsKaI benandl.es na.
l- Selskapet for innvandrerboliger (SIBO)
lsom Ønsker å bygge og har tegnet forslag
2 Beboerne i de husene som blir revet
lpå bebyggelse i HØlandsgt./Ullensakergt.
skal ha fortrinnsrett ti1 nye og rehaI
beliterte boliger. Korununen vil, gi
j-Byantj-kvaren ved Johnsen og Foreningen
stØtte til husleie. Dersom de nye boligene
Itil Norske Fortidsminnesmerkers Bevaring
blir
husbankfinansiert, vil bostØtte
lved Lars Roede.
være aktuelt. For pensjonister skal husl-Sistr men ikke minst har vi intervjueL be- leia ikke overstige en viss prosent
lboere i de truede områdene.
av pensjonen.

.Kampenposten har
isom er involvert

I
t

lvi r,.t stitt de samme spØrsmåIene til
iBØtt. Seip og beboerne. Disse spØrsmålene
lvar:
| Hvordan stiller du deg til planene?
| 1^Har
det blitt tatt hensyn til beboernes
t ogKampen VeI's syn?
I
t,Hvor skal beboerne gj@re av seg hvis det
\ -huset de bor i blir revet?
I ?,Hvi1ket samarbeide har det vært mellom
I Y
kommunen oq beboerne?
I
Hva slags Lnformasjon har beboerne fått?
I

J.neboerne er blitt innformert gjennom
vår informasjonsavis. Det er kommet en
del merknader til de tekniske undersØkelsene som er foretatt nylig. Disse vil
bli forelagt Boligutvalget.

I

I
I
I
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I NG EN rtL NoRsK
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lHverken Johnsen elIer Roede hadde studert
lau ttu planene på Kampen. De var, likevel
L..

Gunvor Albertsen og
Nils Martinsen

ti1 å avgi prinsippielle uttalellei-eboere i kommunens hus i Brlnken 47
De
har bodd i huset i $ år. Tld.ligere
l,Joft.,".n fortalte at Byantikvaren tar sikte har de bodd i Brinken 64
i ca. 35 år
gatebildet,
kan
ikke
hele
og
lpå å bevare
inntil
det
brant.
h'lir stående f,net er fælt hvis de skal begynne å rive.
]akseptere at bare enkelte hus
j- så dår1ig
ieare i den grad et hus er kan
vil helst ikke at det skal skje
ikke
rehabeliteres Vi
iteknisk stand at det
fordi
det er stille og godt her og vl
akan man akseptere riving. Det vll da være
liknende
iaktuelt å flytte eldre hus av
har det fritt med en liten hage.
Roede
til
de
ledige
tomtene.
Itypehelt til det Johnsen ga uttrykkslutter
Uslkkerheten
er uholdbar. Vi kunne
for.
lseg
godt
tenke
å pusse opp inne, men
oss
1l prinsippet skal all bebyggelse på
på
grunn
tØr
ikke
av rlvingstrusselen.
lKampen bevares.
Vi vil ha ja eller nei I

iviflige
^ ser:

I

I
t
I
t

sibo

ikke den som hadde
fuer traff vi dessverre
lansvaret for planene. Det vl flkk av
ioPplysninger var at de går 1nn for det
lalternativet
Y',::'-iT1t; :: -":::':-':::":
:: - - - -

2 Kornmunen kan ikke kaste oss på gata.
De må bære oss utl Vi får slå opp telt
på tomta. Ny leilighet har vi alle
fall ikke råd til.
$.oet eneste vi har fått av kommunen
er s@pplekasse og brannalarm. Vi har
ikke fått noen informasjon om disse
siste planene.
- -
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- -
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PLanen er-ikke tilpasset

må være

for en helt

mine behorrr*"ri' !
annen famit_ie.
I
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altfor kort frist til- å uttåle
o*-d.
tekniske undersØkelsene.Det kom".o
miat
i6
i-juleferien.Jeg_ tror jeg måtte 6e o. a
få tilsenat retråtiliteiiigsforslaget
for
huset mitt3 J"S vil- sitte her inntil kommunen
skaffer meg tilsvarende bolig.De må
evt. betale meg reafverdien av tomta og
huset hvis de skaL rive.
Ekteparet

.BiørgGaustad

Herland

:

i

I
|
I
|
I
I
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Eier nuse^c sl-tt r Hø-Landsgt . 24.oe, har I
" ]
pusset opp huset over mange årrog har nå
S: får Iår sj-den
satt igang med en leilighet i bakgården. lI
H-un hai vokst opp i huset
L..f"S synes planene er vanvittige.De
ta standpunkt til ptanene.,l
eneste lom har nytte av c',isse pranene er
iJi'[å""J;;;
Det er for mange forslag.På denne lille
byggherrene.Vanlige folk vil aL Brinken
.
pl-assen er det ikke behov for å bygge l
skal settes istand slik den er nå.
blokker.Det ser ut som om kommungl er_utei
Jeg er litt skeptisk til grundigheten av
etter i bygg" på de tontene de ikke eier i
undersØkelsene lra saneringssieiens konsjøl.P1anene tar abscfutt ikke hensyn t i
tor.Det er f.eks. ikke r:-klig-antall leitil våre interesser.Vi er visst ikke me. i
ligheter verken i 49 ell-er S5.Oe leilighetene som kommunen har latt stå tomme og meningsberettiget.Eiendomsretten er satt I
ut av livet!
forfalle,har visst ikke blitt resnet
r
medl ?:
bolig og, t"uf-l
Det virkerrogså rart at de har satt opp
2V\.vil .ha en tilsvarencle
verdi igjenrmen
ikke her på Kampen hvis t
2075 kr,/mz ior gården vår uten at noen
de skal bygge blokker her.
har vært og undeisøkt.Ut fra det vi vet
I
har l-eiLighetene ikke vært befartf
|
rtar ikke hØrt om noe bortsett fra
Jvi
i
Jeg synes i det hele tatt at pranene
t
viser et altfor negativt bilde av Brinken. ?:::I"ll-informasjon'rnformasjonskon-toret går inn for sanering'Det er urede- t
kan
gjort
nesten
se
ut
som
det
er
for
-)et
lighet fra kommunens side når de skal
I
i lure folk til å tro at det er best å
undersØke
huset vårt med tanke på reha- |
bygge nytt.Husene ser riktignok aåirige
bilitering og konkluderer med riving'
I
utrmen de er stort sett sol-ide.Jeg har
I
nå L.od<l i 53 gjennom en hard vlntår.
fl.,-I^-l-^-aarat
r
Z]f,ut fått dårlig informasJon. Det krever Her fikk vi vite at det er kommet inn 2 :
konkrgls forslag til bygging i Brinken. :
stort initiativ fra beboerne selv for
å få nok orientering. Det er Vel'et son
frorslag fra byggmester rrygve-e1;;k;;
I
har gitt meq informasjon.
Brinken 4Z.Ss og-41 pl-uss wåiaerrråvsgt. I
22 og 26 rives. (Han har allerede revet
I
nr. 20 og 24)
3 r.o. det vil bli svært vanskellg for
|
Ved å bygge terrassehus fra Norderhovsgt. I
de aller fleste av ciss som bor i rlvlngsog ned mot Brj-nken på disse eiendommene, I
truede hus å få en akseptabel- og rlmetlg
erstaning. Noen vj-l de vel pr@ve å plassere vil det bli plass til ca. 40 leiligheter. I
Okkuperte kommunens leilighet

i Brinken

Byplankontoret

i"å"?:::1":iil?"llfn;,ilo:;,"å:"::",.Ti3' .?.::::'??::".1/:,"::"::*::":::*i"s,
rilf reds med å bli f lyrta rundr på
'li":3 .65 samt
ffi:ll;:r::'i;':l'i1
den måten. Andre vil de nok tilby leillg;:;-;;;;:::;;i^;;:;"ii'o+^.io/+irpå 11 etas
Det

.

-

heter i drabantbyene, noe som for de
fleste vir gi@re det nØdvendlg med bostØtte. Er ternmerig slkker på at ingen
som nå bor i Brlnken vir ha råd tll å
bo i "nye Brinken", selv medpbostØtte.
Derfor bør vi beboere samle oss til mot-rtzn9 !gL-L'E": -plyz:'L - - - - - - - - - - -

bygges en blokk
svarenåå sporveisbtokka) ''-'"d"tåI-";-;;

I
i
|
:

rekke av 6 etasjers blokkei
oppover Brinken'
I
foreligger Bastiansen,/ !
3 Fra tidligere
\
ferjesen pJ-anen som også prinsippielt
sammenhengånde
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KAN VI GJøRE POR Å STOPPE DETTE ?
NYTTER DET OVERHODET Å FORETA SEG NOE?

JAI Her på Kampen har vi absorutt erfari nd6r
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sakene.
for de riktige,rettferdige
I Normannsgt. 37 ble byggeplaner stoppet
L 1975/76 ved at kampenbeboere samret seg
til sterk protest og motstand.
Vi foreslår flere ulike virksomheter i
tidsrornmet fram til 24. mai, slik at
planene om riving kan bIi trukket tilbake.
Først må alle rivingstfuede beboere få
grundig informasjon og anledning til å
diskutere DlånAnA. sfåtfcn nå det,te er
velmøtet den 25 apriI. Dette mener vi
bØr videreføres måd kvartalsmøter for
beboerne i de berørte kvartaler og gater
der en kan diskutere planene mer i detalj.
For det andre bør vi iortsette det direkte
rehabiliteringsarbeidet i Brinken som

første store dugnaden blir Iørdag 6. og
søndag7 . mai.
For å markere motstanden mot blokker bak
trenger lekeplasser for barn på Ka6pen,
btir det arrangert lekeplassaksjon på den

--

åpne tomta bak nr.37.Dette skal foregå
Iørdaq I3.maiti-bøf SØigE-for publisitet gjennom dagspressen.Det er viktig at mange får vite at
det foregår noe på Kampen i forbindelse
med de nye rivingsfremstøtene, at vi er
aktive og hvilke planer vi har.Samarbej-d
og oppfordringer til støtte fra andre beboerforeni,nger er viktig for å knytte boligkampen hos oss til tilsvarende arbeid i
andre saneringstruede bydeler
Vi bør dessuten lage en underskriftsaksjon
og samle underskrifter fra alle som er mot
riving og vil markere sj,n protest på denne
måten.Det er en bra metode å vise myndigheter og politikere hvor upopulære mange
av tiltakene de starter,er blant folk.
Til- sist mener vi .det bør arrangeres demonstrasjoner når Boligutvalget skal behandle
planforslagene.Først er det fint å ha en
markering i forbindelse med møtet 24 .mai,
og dernest bør vL ha et omfattende folketog når Boligutvalget til høsten skal ta
den "endelige" beslutning.
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eiabelen

planlagt .l I . mars. Strå I ende vær, gode føreforhold (selv om enkelte mente det glapp
som

f+lt

i motenel

t

nr6mi6h^rd

trakk

hele 76 ,leltakere, Når det ikke ble enda flere
skyldes det kanskje skarp konkur.ranse fra ltolmenkoll-rennene.
T langrennet var det 4 klasser:0-5år, 6-8år,
9-L2 år og t3-90år. Starteren kunne fortelle
åf

l4-6rn6

h^.r6h

ikke

nærmet seg deres turl
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nriAnfårt

var

iil

å sfaooc

når

TiLskuerne ble holdt

om Idnornpc

€:rts

rr{a

i

Cet

Iå"--Pa av
-"
L9y

vår 1okale hallomann og av I.illellen scm nå oq
da brøt igjennom fra HofmenkoIIen.
Etter Ianqrennet fulgte hopprenn. Her var
det flere viiXetiq luftige svåv. - Se bildenel
Dristigheten var upåklagelig. Skibrekk bIe det
også, men heldigvis ingen personskader.
pøtsene
Seinere var det premier - til alle.
oikk
ttnna dplrrar
rrirkalic
an o
ct^r
clziÅrn
cv!
J,!f
uqY .
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Kampenposten
håper at skirennet j Kampenparken
nå er blitt en tradisjon, og at deftakerantallet
blir enda større til- neste årl

10

LESERINNLEGG

På d.enne siden inviteres leserne
til å skrive inn om alt som røret
seg på Kampen. Vi tar gjerne imot
opplysninger om grupper og aktJ-Søppelhaug etter riving

For Iang tid tilbake rey OsIo karyq une
et hus på Kampen, nernlig Brinken 15
Fortsatt ser det forferdellg ut
på denne tomten? som er en eneste
søppelhaug.
Hvorfor måtte dette huset rives
når man ikke hadde ferdiq noen
plan. Som det nå ser ut 6r det en
skam for strØket.

ffi
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Ungdomsklubb i Brinken 31
Jeg er en gutt på t5 år som synes
det vifle være bra å få Brinken 31
som ungdomsklubb. Jeg har snakket

styret i Kampen Vel om dette.
VeI sier at det er et gamlehjem like ved Brinken 31 og at
ungdommen må ta hensYn til dette,
men også vanlige beboere rundt
huset. For å unngå mest mulig
stØy må vi ha diskotek i kjelleren,
og musikken lengst bort fra gamlehjemmet, i enden av huset.
Håven i Brinken 31 skal gamtehjemmet få

med

Kampen

Onsdag kvel-d l-9.4. bIe det holdt mdte
i OsLo-avdelinga av Norsk !-orening for
Bolig- og Byolanleqging. Representanter for kommunens administrasjon og pofit ike re var ti lstede . 'lerna : Forslag ti1
byfornyelsesprogram del 2. Def ] er al,Lerede vedtatt oq stadfestet og legger
det qenerelle grunnlaget for mer konkreLe forslag.
Det kom fram en mengde ooplysninger
om arbeidet med byfornyelsen, og beboermedvirkninq/informas jon var sentrale

st ikk ord .
.Planleggerne onsket seg en viss be-

viteter som har tilknYtning ti
distriktet, Pluss komentarer til
avisens innhold. Hvis du har noe
å si , skriv til Robert Lorange
Når viI kommunen komme hit og ryd.de
opp etter seg? Det har qått alt
for lang tid allerede.
Jeg vi1 be representantene fra de
som begjærte riving om å ta seq
en tur for ved selvsyn å ,,nyte
herlighetene". Jeg vil helsL tro
at de slett ikke vet hvordan det ser ut.
Yngva Fredriksen.
Vi må så plen, dyrke planter ,lage
benker

Jeg bruker å 9å på den kristne klubben på
Kampen: Jeg liker å være der, men det blir
for mange ungdommer der og da blir det ofte
bråk.
Det vi må gj Øre i Brinken 31 er å reparere
huset, pusse opp og prøve å få det som ungdomshus. Dette kan vi ungdommen bare
gJØre ved å bli mange. Det vil bti startet
en Brinkenklubb som jobber med dette.
UNGDOM BLI }4ED.
fnteresserte kan komme hver 16rdag og
onsdag me1lom kl . 15 .00 ti-l 18 .00 til
Terje J@nland KJ@lberggt. 13 2.etg.
boermedvi-rkning, men de var mcsL opptatL
av at kommunen måtte nå fram ti"] al-le ber6rte med informasjon om hva kommunen allerede har bestemt for dem. Kommunalråd
0sten, representant for den politiske
makten, gikk i sterke vendinger mot beboerinnflytelse, selv i den beskjedne.
grad olanJ,eqgerne har lagt opp tiI. ?rA
imotekomme beboernes syn vi1 komplisere
fremdriften og kan få det heLe til å
bryte sammenfr, sa han, og J-a til at
ttdet bor ikke gjdres mer komplisert enn
det egentlig err'. 0g det kan jo være
verd å merke seq' Hirsen Amund

l.Mai og Kampen
.Familiekroken - rehabili_terlnq som
tjener beboerne.
. Vi krever daghjem på Kampen nål
. fngen rlving av bolighus - Nei til
nye blokkerl
. Forsvar de 1oka1e arbeidsplassenel
. Beboerne trenger fritidslokaler.
Lokaltoget
skal tilslutte
seg hoveddemonstrasjonen fra GrØnlands Torg kt I2
De siste åra har FFF hatt det stØrste
toget i Oslo - 8500 i fjor - bli med og
gj@r det stØrre i årl
Frel-tp mcner ieo dct er rrikf io å markere
I FFF-toget er det foruten boligseksjon
på 1. mal, og jeg vil oppfordre fofk tj-l
fnr
rrnaÅam
l-"i f rrrrur
ooqårq
q
arzdel
i no rur
6667 , rayv!
Faaarv\J
uttyuurrr,
å delta i Faglig l. mai fronts tog hvor
^v
ganiserte,anti-imperialisme
osv.Her bæres
boligkampen har en sentral PIass.
paroJ-er som uttrykker den kamp og de krav
Det blir arrangert lokalt FagIig I. mai
som reises på de ulike områder.Men parofront tog fra KamPen skole kl.10.30
fer for bestemte partier goCtas ikke.
Paroleforslagene er dj-sse:
MrÅ# nnn r h-i
og bli medi
. Ingen riving i Brinken - nei til
Hil-sen FFF-deltaker.
terassehus I
leserbreY forts. s 15

Bydelen vår har i mange år vært trua
av riving.Men vi har også kjempet mot
og stoppet flere saneringsplaner og
blokkprosjekter.okkupasjonen av Brinken,
aksjonene for å bevare famlliekroken og
demonstrasjonen mot blokkprosjektet i
Normannsgt. 37 er eksempler på at vi
Kampenbeboere aktivt kan arbej-de for å
bevare bydelen vår.Vi kan fortsatt ha
framgang ved å stå sammen mot alle frarlJvY

uve

v!

tt

fcrts. fra s.3
Inne i ha11en var det servering på den ene kortsiden.Her kunne puplikum forfriske seg gjennom
hele stevnet.0ver disken satt Arnesens Hornorkester og spilte fast i pauser og me11om kampene.
Over der igjen var galleriet med de billigste
plassene og den høyeste stemningen.B'i1lettprisene var fra ringside og oppover,kr.3,kr.2 og kr.
l. Under gode kamper kunne en høre brølet over
hele Kampen.
GODT PUBLIKUM
Det var et bra publikum i Sportshallen, stort
sett saklig og kyndig.Men s'innene kunne korme i
kok når de mente det ble tatt urettferdige avgjørelser. Under en skanda'lekamp mot Sverige,
måtte de danske dommerne ha politiekskorte ut.
Et rasende pub'likum kastet lamper,askebeger o.l.
opp i ringen. Danskene hadde dømt 7-l i et stevne som burde vært uavgjordt,oq pub1ikum var ustyrlig.Til slutt nstte gamle $onrad Kristensen
opp i ringen for å minne og at"disse menneskene
tross alt var våre gjesterlFørst da ble det ro
og hurtig avrejse for de besøkende.
ET

Sigarettbilde fra

fra

det jo at ikke alle var
kan huske ganger da treneren

På he'lgestevner hendte
100% edru.Johansen

måtte fram med luktesa'ltet sitt for å få'liv i
de fuktigste av publ ikum etter at de andre var

gått.

DA QUISLING PRØVDE SEG I SPORTSHALLEN
Det var ikke bare på stevner det kunne gå hardt
for seg.Hallen ble også brukt til andre arrangementer.Bl.a.Vidkun Quis'ling'leide den til et
propagandamøte en gang.Det burde han ikke ha
gjortr Arbeiderungdommen på østkanten så rødt'
og innfant seg i store mengder.Hver gang Quisprøvde å si noe,ble det en p'iping og et
ling
'leven uten 'l i ke,og da medh jel perne prøvde å ka-

ste ut demonstrantene ble det et slagsmå1 av
første skuffe.Quislingene fikk håndfaste bevis
på at de ikke var ønsket i Sportshallen.Vidkun
hadde parkert den fine bilen sin i Normannsgt.
Den fant han igjen med hjula i været. Quisling
leide aldri hal len 'igjen.

193l-. Johansen

venstreT foran Otto

V. Porat.

nr.

J

ET GODT IDRETTSMILJØ
Hallen betydde nok mye for rekrutteringen til
i dretten. I al I e di stri ktene på Østkanten var det
ypperl ige utøvere.På treninga
atletklubber med.|00
kunne det være
mann, og av bredden kom også
enerne. Det var både et høyt n'ivå og et godt
mi 1 jø.

I Sportshallen bestod garderobene av to tidligere lagerrom med knagger 'langs veggene og to
dusjer ti1 opptil to hundre mann.Johansen kan
likevel ikke huske at noen noengang ble fra stjå1et 5 øre. Men stort sett var det jo vanljge arbeidsfolk som drev idretten, så kapitalen
som hang på knaggene var neppe stor.
Johansen fremhever dette med ånden i idretten.
Selv hadde han f'lere anmodninger om å b1i proff

men han var i a'lle år amatør, og
fleste idrettsfol k dengang,i hele
sin idrettskamiere'i fullt arbeid.
Sportshallen ble,etter hard debatt,revet for å
gi plass til et parkområde for b'lokkene rundt.

i

"Junaiten",

stod,som de

1ovet å bygge en ny og dyrere arena,men
det vært vanskelig å få ti1
Det var nok samtida som skapte idrettsfolk som
Johansen og begrepet "sportshallen på Kampen"
Kommunen

noe liknende har

REGISTRERING AV HUS PÅ KAMPEN.
BL

I

MED PA KAN,IPENTR IM

Kampenpostens

jdrettslaget

redaksjon planlegger nå sammen med
en trim/mosjonsgruppe. Frogg

FR0GG

har vist seg positiv til jdeen.Gruppa vil bl i en
del av idrettsklubben Frogg.Vi håper å kunne be-

til høsten i Kampen skoles gymsal.Interesserte av begge kjønn og i alle aldre er velkomne.
Nærmere opplysninger vil komme j neste nummer av
Kampenposten.Hvis noen er interessert i å mosjonere l itt i.sommer,blir det anledning fra B/5.
gynne

MØT Opp MANDAG

8/5 kL.18.00

KAMPEN SKOLE

TRENINGSDRAKT:

I

UTENFOR

Foreningen til norske Fortidsminnesmerkers Bevaring og Sekretariatet for

registrering av faste kulturminner I

Norge skal nå foreta en registrering
av hus på Kampen. De er særlig lnteressert I hus av antLkvarlsk verdi.
Alle hus skal fotograferes, og det skal
samles inn opplysninger om byggeår,
bygnlngsmateriale osv.. I samarbeid
med Kampen Vel vil beboerne også bli
stilt endel sp@rsmål av mer boligpolit-

isk karakter: Bollgstandardp om folk
å bll boende e1ler ikke osv..
Velet skal benytte dette materialet i
det vldere arbel-det for bevarlng av
@nsker

Kampen.

l2

Er De avhengig av telefon,
i bilen, på jobben, eller
på reiser?

Scur'Am [forgeA/S

Da bør De

vi er spesialister i mobiltelefoner.

kontal<te oss,

Vi forhondler ogso bilstereor, rodiotelefoner,
lyssigno lutstyr,

b

i

lutstyr,

=-: g,t,
NORMÅNNSGT 13,

oSLo 6, NoRwAY

-

TELEPHONE (02) 689U2lt MoBrL TELEFON (0zr) 4ss6s - s8369
CABEL ADDRESS SIGNAI-STAT _ BANK ACCONTI LANDSBANKEN 9005.08.30550
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Kontor og ekspedisjon
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skal rehabiliteres
kunne vi
hadde
HVA trtÅZ
Norderhovsgt.

FAMI LIEKROKEN

I slste ntrruner av Kanpenposten
melde at beboerne på Kampen
vunseier:
1,
letoeen viktig
3
5 og Nannestadgt. I skal ikke rives, men er vedtatt rehabiLitert!
Som de fl-este andre hus på Kampen ble
Familiekroken teknisk undeisOkt 3ist
sonmer. Tilstandsvurderinga innr,holder
en grundig registrering av feil o€! mangler ved de forskjellige deLer av bygningene. I tillegg er det laget et kostnadsoverslag basert på leilighetssammenslåing og omfattende utbedringer med
standardheving tilsvarende kommunens
vedtatte rninstestandard. Prisen pr m 2
Ieieareal ble for en slik rehabiliterine
anslått til mellom tlJO og 16J6 t<r.
Tilstandsvurderinge;n fastslår at de viktigste manglene ved husene er dår1ig
tak! renner og ned16p, kalde. utette
vinduer, forsdmt oppussing utvendig og
dårIige teknid<e anlegg.
ARKITEKT BøRRE SEIP

HOS

SANERINGSSJEFEN

fdteller oss på telefonen at kommunen
for tida vurderer et tilbud om å kjope
Norderhovsgt. la og l-b. Kommunen er interessert, fordi en da kan lage en sam1et plan for heLe Familiekroken. Dette
skal avgjores i begynnelsen av mai.
Arkitekt Seip antydet videre at planleggingen vilLe starte opp med et beboer m6te i juni.
PLAI.ILEGGERNE

Arkitektfi rmaet B.A.Moe/
R.Terjesen er kommunens konsulenter og
står for den videre pl-anleesinsa. Terl

jesen forteller til kampenf5stEn at de
i gang med oppmåIinger. Selve plan9r
legginga vil- de setre i gang med så
_s_nart avgjorelsen er tatt om kjdpet av
Norderhovsgt. la og Ib. I disåe-husene brukes i dag flere leiligheter som
l1ge1. Denne reserven gj6r det mulig å
6ke leilighetsstorel-sene uten ac noen
bedver å ftytte fra Familiekroken.
Arkitekt Terjesen forteller at de vil
hoLde beboermdter flere ganger i I6pet
av planleggingsridal der fdisre altSå i
begynnelsen av juni. Han reaner med at
planene kan sendes ut på anUid ved juletider. Rehabiliteringsarbeidene kai
settes i gang våren 1979.

If6lge Terjesen ligger stdrstedelen
av utgiftene på reparasjoner og utbedringer. Standardheving, som f.eks.
innlagt vann, WC og bad, utgjdr en forholds liten del av de totale kostnadene.
HVA SIER BEBOERNE?

For beboerne i Familiekroken har ikke
mye skjedd siden Bystyrevedtaket om
bevaring 24.januar. To av dem, Gerd og

Kjell Eilertsen, forteller til Kampenposten at de ikke har hØrt ett ord fra
kommunen.

De kunne i aLle fal I ha sendt beskjed til en av oss, så kunne vi gått
rundt til de andre. At vi nå veit
hva som skal- skje med husene våre er
bare fordi vi leser Kampenposten og
andre aviser!
- Så ingen har tatt koniakt med dere
i forbindefse med rehabiliteringen?
Er dere ikke blitt spurt om hvordan
dere mener utbedringen b6r settes 1

-

verk?

- Nel, som jeg sa har vi ikke fått
noen henvendelse fra kommunen. Men
vi har hort at leiligheter skaL slås
sanuEn, at det er snakk om to eller
t,re leiligheter i hver etasje. Hvem
av oss må flytte? Kanskje ingen vil

flytte! Kanskje vi heller vil ha
små teiligheter og bli boende!
tar tid,
- Men offentllg planlegging
og denne saken er jo såvidb koruret
i gang. Vi kan vel vente at dere
btir tatt med på råd etter hvert?
- Jada, men våre dnsker må vel være
så viktig for planleggingen at vi
sku1le vært med hel-t fra begynnelsen.

TAKET LEKKER:
Dessuten haster det med utbedring:
Husene har j9 stått og forfalt i årevis, og nå må noe gjdres_. Det hjelper ikke oss at man planlegger så
J-enge taket vårt lekker! Det renner
inn når'det regner, og odelegger både ny veggkledning og mdbler. Vi har
gitt beskjed ti1 den forrige gård- 1
eieren, men ikke noe er blitt gjort.,/'

Når rehabilitering er vedtatt, reises en rekke nye viktige spdrsmål. Hvor snart
skal utbedringene ta til? SkaI leiligheter slås sammen, og i så fall hvor skal
nan gj6re av de beboerne som ikke får plass? Skal- alle leiLighetene moderniseres
til samme standard; må folk flytte ut mens arbeidet pågår? Hva med finansiering,
beboernes medbestemmelse, hvem har ansvaret for kortsiktig vedlikehold osv., osv.
En stor del av Oslos bolignasse er Lenkl ulberlret, og dette er dermed spdrsmål

el1er etablerte retningslinjer fra
loven om konmunaf forkj6psrett er helt
ny.
- Vi har forsdkt å skaffe fram opplysninger om h.rordan det står ti1 med
Familiekroken når det gjeJ-der disse problemene.
som er viktige for hele byen. Noen rutine
kommunen sin side finnes ikke , bI.a. fordi

l4

For noen måneder siden kom en

mann

her, klatret opp på taket, så oå skadene og sa han skulle komme igjen til
ldrdafn. Siden har vi ikke hdrt noe!
Vannskader er det også i forste etasje, ikke fra taket, men fordi avl6pssysternet er tett, slik at når
folk vasker kl,ær lenger oppe, så renner det ut på golvet i fdrste. Total
mangel på vedlikehold må bære skylda
for d et. Folk i gården har jo betalt
husleia i alle år, og kan vel- vente
Iitt igJen for det.

Kampen VeIrs prinsipielle holdning
r TIå Fl-Eh-SEliTteFI ;rs Få-EeE oe rne J
premisser. Men hvordan dette skal utformes i praksis må vi diskutere nænne

ere. I såinere numre av Kampenposten
vil- vi komme tiLbake til saken, dessuten vi1 Kampen Vel ta for seg sl-ike
sider ved rehabiliteringsproblemet i
et åpent Vel-mote, antakelig ttl hdsten.

Grønland brannstasion nedlegges

Bydelsutvalg nr.9 gikk høsten -77 'rnn for å legge
Oddlejf Berg er pens jonert brannmann og bor på Kampen. Han qikk i b.vdelsutvalget i mot nedleoging.Kampenposten har
bedt ham si sin mening om saken.
ned Grønland brannstasjon.

Red.

BRANNFARLIG BEBYGGELSE

Grønland brannstasjon dekker
mye gammel

et stort

område

med

bebyggelse.Alt er brannfarlig,og tre-

husbebyggelsen

er

i

særdeles

utsatt

(Kampen,Vå1er-

disse bydeler,kan minutter
være avgjørende.Det er videre utstrakt enighet
om at stordelen av bydelen er bevaringsverdig.En
skul le da tro at sikrjngstiltakene også av denne
grunn skulle forbedres,eller i alle fa11 opprettengen).Ved brann

hol des

.

DÅRLIGERE BRANNS IKRING

el"ler
en bolig

- Vi liker oss godt på Kampen, sentralt
og fint og fredelig. Familiekroken er
bedre enn drabantby. Både kona og jeg
er oppvokst her i nærheten. Oe tross
alt bor vi jo billig. Vi begynde
å bli lei forfatler, og så 6ås 1itt
rundt. Men da vi fikk hore at gården
skulle utbedres, reqna vi med at vi
skulle bli boende. Men nå går tida,
pB ikke noe blir gjort. Selv om plånlegging tar tid, så må det kunne gå
an at de rrærste skadene blir utbedret
så kunne vi ve1 alltids vente litt
-1å,
å sel,ve ombygginga.

AUIORISERI INSTALLAIøR
Bøgata 20, Oslo
Telefon 68 87 85, priv.26QB 62

6

HURTIG SERVICEI

Jeg ser på nedieggelse av Grønland brannstasjon
som en forringelse av brannsikringen for bydelen,
og går derfor i mot nedlegging. Det virker helt
klart at om vi ved en eventuell brann skulle få
biler helt fra hovedstasjonen,f.eks'i rushtiden,
så ville dette ta lenger tid enn om de kom rett
opp fra Grønland. Trafjkken i 0s1o-gatene er jo
stadig økende.Dette er også med på å forsinke
utrykningene. På denne bakgrunn ser jeg det som
pensjonert brannmann galt å sentralisere bort
en lokal stasjon
MUSEUM

Det er snakk om å gjøre Grønland brannstasjon
brannmuseum.Dersom

tropp,kunne utrette mye
mer brannstedet.

VARilEKABELANLEGG

I

INDUSTRI. OG

AUTOIIATANLEGG

i

I

EL

0ddleif Berg.

kk,

smykker,

ekte sølv og vanl'ige enkle ting.
Deodoranter, hå11 akk, shampo.
Gaveart'ik1er, vesker, bel ter,
Smykkeskrin, speilsett etc. og
dukker

ALT

før hovedstyrken ankom -

V"i har f.eks.
Parfymer, kosmeti

HUSIT{STALLASJONER ALT

om

dette bljr aktuelt' mener
jeg at det i alle fall må finnes en bemannet bil
på stedet. Selv denne ene bilen vjl',som en for-

tiI

-

lommebøker, punger.

BELYSNING OG SI4A APPARATER
FAGMANNEN

Skedsmogata I5

ig ve1 kommen,
S. & H. Hassfjell Kjølberqqt.
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/5 liter
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Alt i gløss til nybygg Innsetting øv bilrutq.

2 Og tepdtaslonet.

TOBAKK.

Røslc utførelse.

HAR
VI
VAFME

aaaaaaaaaaaaaaaaaoaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaataaaa

aoaaaaaaaaaooaa.a..

KAffIPEN

OG TOASTY SNACKS

YASKER,I

Åpent:
mandag,t irsdag,onsdag,

NORMANNSGATA 43

kl 8 17
fredag:
kl 8-19
torsdag:
kl 8-14
lordag:
VI BBINGER

Tlf:I93305

Åpent z9-I7
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POLSEB

VASKER OG SKYLI,ER

GOD PARKERING

STRYKER OG RULLER DENTS TøV.
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