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HVA SKJER MED PLANEN NÅ?

PLANER FOR HøSTEN

IIVA SKJER MED PLå$IENE

I BRINKE{
ldrdag 20. oktober k.1.. 11 bllr det dugn:ad
i Brinken. Vi skal- avslutte utvendige arbeider i nr. 53 (muring og naling). Dessuten nale ferdig utvendig i nr. 49. For de
som deltar i arbeidet blir det ',festlig
s:mmenkomst" ned nedbrakte varer. på lørd.agsDUG{AD

eilu'edtatt av
skal legges ut LiL hdring.

Pianene olil bltforrryelsen som
myndiohecerre

Dette skjer i oktober og november.

I den anledning skal Bydelsutvalg 09 og
informas jonss jefen hos Boligrådmannen holde
åpent møEe i Kaspen meni-ghetshus. Dette skal
skje 29 . l0 . 1979.
Etter at hØringen er avsluttet, ska). byplankontoret bearbeide planene på bakgnrnn av inn.

kommentarer. Ti1 dette trengs sikkert
over en måned,, så noen 2. gangs behandling i
Bygningsrådet skjer vel nepge fØr etter årskif
tet. I forbindelse med denne behandlingen

kvelden.
Det er rnder produksjon en film om Kampen.
Fi.inteanet vi1 fØ1ge dugnadsarbeid.et med
kåneraet:

IøT

OPP:

korone

skal

Kampen

Vel invitere politikerne til åpent

får beqrunne sin standpunkter. Da
får vi se om de tar noe henslm til oss ell-er

møte hvor de

ikke.

REBUSI.øP

For dere på sroåskolen bli.r det også iår rebusløp. I fjor var Cet -20" og snø\rær.
Det håper vi å slippe iår. Derfor btj.r det
arrangert IøRDAG 10. novenber.
BLI MED DU OGSå:
6. desernber
I begynnelsen av desenber blir det hyggelig
jule-nØte. Vi regrner med å få rousikalsk
underholdning, det blir lotteri, kaker og
kaft-e, allsang og høytfesing (forhåpentligvis får vi cak i Svend Rønning fra VålerJI[,814Ø1IE

HøSIEN BLTR VIKTIG!

Det er altså i nånedene som koroner at de viktige avgjØrelsene skal tas. f løpet av denne

tida må l(ampen vel få endelig gjennonbrud.d
for sine standpunkter.hos politikerne og i
de konnunale etater. Hvis vi ikke nå klarer
å stå samlet og sterkt på vårt, vil nye riving
av gode bolighus bli gjennomfØrt på fanpen
i 1980/Bf. Slutt opp otr arbeidet i l(ampen Vel

nå!

Kontakt: Robert Lorange, Brlnkensgt. 16 c,
Frøydi= Torsteinsen, Nomannsgt. 41,

firrid

Mc.Adan, Hurdalsgl.

4, Birger

Dahl,

Evensgt. 6, Ingrid Berg,-Hurdalsgate 1,
Grrrrnar Brunborg, No nannsgt. 43 eller Inger
Egeland, No:mannsgt. 42.

KAIYIPEN
Tlt

AV-ISA

ED.l

REDAKSJONEN HAR BESTÅTT AV:

Gry, Robert, Randi, Hanne, John,
Gunnar, Elisabeth, fnger-Lise, Frode,
Anne-Lise, Birger, Fr@ydis, Wenche,
Finn, Stig, Jorund, Olwen og Knut.

TII] OSS OG SI DIN
MENING OM AVISA
ADRESSE: GRY HORNDATSVEEN,
SKRIV

SØRUMSGT:10

2

.

15. deserober.
bra pop-plater, og vl har mange
danseentusiaster i velstyret. Ungd.ouoroen på
Kampen har etterlyst noe ned fart i.
Derfor
prøver vi oss på disco-dans på Østkanten fol-kets hus.
Sted og tid nå det tas forbehold oro.
DISCOIEQUE

Vl har

mange

KAMPSIPOSTSI NR. 4
Redaksjonen i Kampenposten har lovet oss et
julenumer. Det skal deles ut til rrelets nedlernner fØr nyttår.
ANNET.

KA'nPEN VELI3 .1979

Redaksjonen avslutEeE I4/LO-79

enga)

Det er uslkkert om planene for KamSlen skal
behandlqs for 2. gang i bygningsrådet før
årskiftet.
Men nå:r dette skjer, håper vi å
samrenkalle medlem:ene i rådet til å nøte
oss på Kanpen. Dette karr sou sagc skje før
eller etter nyttår. Vi skal sørqe for skrift-

lig innkalling.

"Antispekulasjonsgruppa" i velet skal ha
om leieboernes rettigheter.
Det blir et
åpent mØte som blir holdt fØr jul eller på ny-

@te

året.
Enkelte velmedlemmer presser styret hardt ti1
å avhel-de gamrnaLd.anskurs. Det skal vi prgrze
å få trt, men dec kan tidligsc skje etter
l. januar 19E0.
Vellckalene i Nannestadgt. 7 lar .rente på seg.
Men vi er lovet lokaler her når "Kunst på
Arbeidsplassen" er i-nnflyttlngsklare. Der- sk
bli fj-nt ioed fast arbeidsplass med kontortj_d.

{r *

{E

*
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KAMPEN VEL NYTT åF *

Leif Kristoffersen,en hedersnann av første'
sKutlerdøqe DraEE oen Ib,/ I

LY

tY.

Kristcffersen var en markant personlighet
på Kampen,og vil bti dlpt savnet av all-e
som var i kontakt rned ham.Kristoffersen
valgte tidlig side,og han har helt siden

sin

ungdom

arbeidet aktivt i forskjellige

organlsasjoner innen arbeiderbevegelsen.
Han satt også som medlem av Bydelsutval-g 09
Få Karryen har han alltid rrært kjent for

A.-

sit,t gcde humØr,oq sin manglende erme tif å
si nei til å hjeipe.
Ilan bar mat tj-1 de eldre og kom også tidlig
roed i Kampen vel.Kristoffersen satt i det
f'ørsLe styret vellet haCde etter stiftelsen,
cg har siden \rært en trofast støttespiller
i vellet.
if ble 58 år, og med ha.m forsvant en del
v det gamle Kaulpen.Itan vil- bli husket
Ienge.

Vi har hatt. en opprydning j- medlemsarkirret
og funnet ut at en god del av medlemnene
j-kke har betalt kontingent på flere år.
De som ikke har betalt etter I97-i vil fra
nå av ikke få tj-lsendt materiale fra Kampen
Vel. Vi håper dere cet gjelder vil finne
frario postgiroblanketten og melde dere inn
igjen i
(postgiro 2 LO 62 L9)
Vi trenger både aktiv og passiv støtte i
arbeidet vårt.
Meld tieg innl rontingenten er3
kt' 25,Voksne
Pensjonister
" I0, Barn/skoler:ngdom " 10,Ikke medlemmer som vil abonnere På
"Kampenposten" Kr' 10,- pr. år - 4 nr.

ELDRETUREN
tåkedotter hang nedover tretoppene da
Vel arrangerte sin årlige hØsttur for
de eldre i bydelen LL/rc. Men selv om væreE
var tri-st, la ikke det noen demper på humøret
hos de 60 deltakerne. Turen gikk med to busser fra Oslo Politiets pensjonistforening,
til gruvebyen Kongsberg. Første stopp var
Kongsberg kirke, som stod ferdig t 176I. Der
var det omvisning og orj_entering om kirkens
histori-e fra 1738 oq fram ti1 idag.
Etterpå gikk turen til Bergverksmuseet
hvor det også ble vist rundt. Her så vi gammelt. gruveutstyr, det var bygget opp gruveganger og det var et stort utvalg av forskjellige steiner som det ble utvunnet sØIv fra.
For de mest interesserte var det også en
utstilling av br@drene Ruud6 premiesamling
i skisport.
Så bar det av gårde til den etterlengtede
kaffen og rundstykkene. Vi spiste og drakk
oss gode og mette i Odd Fellows selskaps1oka1er. Der hadde vi- også vårt tradisjonelle
Iotteri.
Det kom inn mangfe fine presanger
fra deltakerne oq vi fikk inn hele 1000 kr
på lotteriet. Det var en ffott innsats som
kommer godt med.
Etterpå var det å tenke på hjemreisen.
Den b1e awiklet i strålende solskinn, så
da fikk man anledning til å se seg om. Ca.
kl-okka 16.00 var alle ve1 titbake bå
Kampen igjen.
Tungie

re

kornmentarer.

stor opplevelse var det også å bti- innviet i hans hverdag som rad.ioåmatør. Et
omfangsrl-kt utstyr hadde han samlet seg

En

F

gjennom årene, og på veggene hang det mange radioama@r-utnerkelser. Hvem husker
ikke styremøter hvor han like f/r opp-

brudd sa: "Jeg roå hjerc til kl . 10, for jeg
har en avtale med en kamerat i Denver".
Hele jordktroden var naturlige ting i

Iivet

hans.

vi var hjerome hos ham i
"Slottet", ble det alltid vartet opp med
kaffe og kaker, og fru Shulstock passet nøye
på at ingen ted nØd. De var både venner
og besteforeldre for oss.
Da hr:n ble lagc inn på sykehus for noe
over et år siden, ur-istet livet mye av sin
mening for Shulstock. Vi som kanskje
var hans næmeste på Kampen, traff ham mer
og mer sjelden. At han skul-Ie dØ var en
fjern tanke for oss. Og så ble han funnet
død i leiligheten i august.
Hans minne vil vi ta med oss resten av liliet.
De gangene

På vegme av Styret i Kanpen Vet
Robert Ioranqe.

åF {3

MELDING FRA KASSEREREN

Kampen

I augrust i år dØde han, snart 81 år garomel.
Harald Shulstock var styremedlerc i Katpen
VeI. For oss som ble kjent rneo ham de
siste årene kon dØdsfallet som et sjokk.
\rr vil huske ham som arbeidsom, aktiv og
pliktoppfyllende i vel-arbeidet, og som
en nØktern mann med enkei livsfØrsel.
Vi vil også huske hans livsvisdom og munt-

TIE

{3 VALGMøTET fYIED POTITIKER.NE
)mtz,ent 120 karnpenbeboere mØtte ft,atn da
Karnpen VeL hadde konfrontasjonsmøte med
Arbeiderpartiet nØtte ikke opp, selv om det
var sendt invitasjon og purrebrev god tid i
forveien. Kanskje de har vanskeligheter
ned å loøte folk fra strøket med sin raseringspolitikk? - Vi har nå få€t mlnrtlig
1Øfte om at D.N.A. vii stille opp neste
gang et slikt mØte skal avholdes. Men lik-evel var det stor stemning og mange fine irnlegg fra salen.

politikerme den 6.september,. Det er
mange åz' siden så mange har deltatt på

et

(H) MOT SIIT E@T PARTI
av politikerne gikk ikke av veien for
å erklære seg uenig med sine egne par+,iers
offisi.elle s1m. Det var særlig HØ1rres representant, Jonny Våga, som sa seg uenig med
sitt partj-s standpunkter på så og si atle
de lokale sakene. Det er Høyre sou går inn
for å rirre både i Brlnken og i Hølandsgata,
klenme in:r blokkbebyggelse på de få åpne
tomtene som finnes i strøket og å rive lokale arbeidsplasser.
JCIVNY VAGA

KAMPEN \EL IMOT RÅSERTNG.
Robert Lorang presiserte i sin innledning
forskjeLlen på Kaq>en VeIs syn og de standpunkter de politiske partiene hadde gått
inn for i Boligutvalg og Bygningsråd.
Iian tok sterkt avstand fra forslaget om
konsentrert blokkfortetning og riving av
flere av bydelens eldre hus, spesielt i
Brinkensgata og HØlandsgata.
Høyre, Arbeiderpartiet og Kr.F. fiJck qjennomgå for sine standpunkter for rivlng,
for tett blokkbebyggelse på de få åpne arealene på Kampen og for ned.legging av den
lokale industrien. De ville også presse ut
omtrent lg frmi tlsr av gode bolighus cg
bygge dem om ti1 daginstitusjoner.
Hvorfor
ikke heller bn:ke de åpne tomtene i strøket
ti1 dagi-nstitus joner?
Det er unødvendig å bygge enda tettere på

DeLmøte.
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ELI,SN PEDERSEN STØTTSR \ELET

Ellen Pedersen fra Rød Valgallianse sa !
sin innlerining klart ifra at det er plass
til fra 40-50000 nye boliger i oslo uten
å rir,'e et eneste husl Hun støttet forøvrig
helt. klart Kanpen Vels syTrsp'cr:kLer' og tli:derstreket at det er RØd Valgalllanses prinsipp å bygge sin politikk ut fra lokale krav
og interesser.
SOS

Mange

{3

iAI,I STISK \B{STREPARTI

Erik Melvold fra Sosialistisk Venstreparti
vi ste til- hva han hadde gått inn for i de
korununale orgianer. Han hadde også stort
sett sluttet seg til H og D.N.A. sine
meninger, men med noe mer forsiktig holdning
når det gjaldt riving i Brinken og Hølandsgata. På spørsmål om han ville støtte
Kampen vels slm, svarte han at det nåtte dglf.tes med partikameratene. Vi sPør da hvorfor
de ikke har gjort det fØr. SV har jo tatt
sitt standpunkt i saken i bygrningsrådet, og
de har lenge kjent til l€mpen VeIs syn.
SMÅPARTIBTE

I

OSLO

-

STÅ SAI'{ME![:

Arne Eaukvik (Senterpartiet) presterte å
gå imot partikameratene i boligutvalget.
Han lovet { fssms Velets syn i den videre
saksbehandling.
Audrur Edvardsen fra Venstre sto stort
sett på godfot ned Velet. Han kunne jo
j-kke absolutt stå j-nne for sine partifeller,
men "sånn nesten bortimot helt ut".

Karnpen !

Bygg ut Trikkestalltomta istedetj

forts. side 17
4

LAKAMPENLEVE!
Det ev, trtØ&sen&ig å. z"ioe fLez,e bolighus på Katrpen. Det som står, igjen au eldye tz,eog muz.hus Vny Lioets rett, og køt modermisetes til gode boliger.
Huev,t år riues det nrye på Ostkøtten. VendifulL bebyggeLse går tapt i en by dez,
boligmøtgelen ev' stor. HDa v^inner mØ7 xed å rioe på Kønpen? Noen små, trøtge tomtey,.
Htsis C,ette skaL Lønne seg, så rnå det bygges tett. Både Bypløtkontoy,et og Søteringssisfen foresLår å bAgge omtrent 3 gøtger så tett som i de tettest utbygde dyabør.t-

byene.

W menez' at de fleste krau til bomiLjø ez, ooersett. i ciette nunrneret aD Kcunpenposten hay pi tatt fon oss p1-aasne foz, byfomzyelsen på Kønpen. Vi tnor de for.skieLLige artiklene kLart uiser at pløtene er mangelfuLle og at d.e må omaybeides
på møtge ptatkter.

r rtye

boligornråder

IIvoR MAN@ IÆrLrGItETEn cÅn rApr?

KAMPEN IIAR FORFAI,T

B1'plankontoret har beregnet at man p.g.a. såmroenslåinger av småleilrgheter vil tape noe
over 200 leiligheter på Kampen. Det er disse og flere til som skal erstattes ved nybygging. Kanpen VeI mener at nybygging b6r

Det som trengs i dag er rehabilitering.
På
har folk i åre.ris bodd trangt, med dårlig teknisk stanoard: Utedo, kaldt vann, osv.
Saneringssjefen sier:
"Utbedrlrigskostnadene i d.e aktuelle nybyggingsororådene varierer. For de aller fleste
vil kostnadene ved utbedring ligge vesentlig
rrnder kost:radene ved nybygging".
Men hua blir uedtatt?

skje utenfor selve bydelen. på trikkestalltomta kan det bIi plass til 150-200 husbankleiligheter. Noen nye hus er det antakelig
også plass til inne på Ko"\Fen, men de nå tilpasses riljø"t.
Vi stiller også spØrsmåtstegm ved om antallet erstatningsleiligheter virkelig er så
stort. Vi har registrert mange tox0me leiligheter, og andre brukes tiJ- lager osv. Blplan.kontore+,s beregninger er ikke basert på grund,rge undersØkelser, men på løse anslag. Dessuten kan nan få nye leiligheter ved å bygge om
loft, rrnderetasjer og bakgårdsbygninger.

Kampen

Huset er rehabilitert

-

nå skal det rives !
Vi snakket med Fv'ode Hartsen som hav'
bodd i Bv'inken.39 med fannlien sin
siden L956. Bv'inken 39 ez' den gv'ØnnmaLte rm,trgården Like ned i bakken oed
Gønlehiermnet. Huset er i god stand og
nyoppusset. Vi sPØz' Hartsen nåz' de
begynnte med å v'ehabiLitere?
-Da komr:nen la ny kloakkledning her i gata,
la de opp et T-tør som vi skulle slutte
På denne måten fikk vi lagt. inn
oss til.
vannklosett i de tre leilighetene i gården
for ca. 5 år siden.
Vi har videre isolert huset innvendig og
saLt inn nye dØrer. Det elektriske an-

legget er ski.ftet i leiligheten (svenne-

prØve) og huset er pusset og nalt utvendig.
-Det er mye arbeid dev,e hat, Lagt ned!?

-Ja, men vi har tatt det litt etter hvert,
ellers blir det jo en formue å legge ut.
Aåde jeg og far nin som er tØmrer og bor i
etæjen under har brukt fritida vår for å
få det så billig som mulig. - Det neste vi
vif gå i gang med er å sette inn nye vinduer
i gården.
-Iilen nå oil jo korununen riue huset!?
-Ja, det er noe jeg har hØrt av folk i
vellet her på lhmpen, kormunen har ikke
gitt æg beskjed om dette: - Det er jo
forferdelig. Kommunen har hele tiden rrært
red på å godkjenne og legge tilrette rehabil:teringen iw huset. For et par år siCen sendte konrnr:nen tilogned en ingen'iØr..
EIæt var her i flere dager og hjalp oss med
å Iage tegninger til bad.
-Htsa uil dere giør'e nå?
-Riwing av dette huset må i tilfelle skje
over tritt lJ-k, svarer Hansen alvorlig. De
skal ikke få sparke beina urder vanlig folks

6

arbeid, frj-tid, hus og
Nei, denne beslutninga
Hansen går på nattskift
for å skrive intervjuet

nril jØ på den måtenj
vi få snuddl

må

og vi sitter
ferdig.

igjen

nyrehabiliterte gården til Hansen er et
av husene i den nettopp vedtatt rivingsplan
for tsrinken (område 3) . i sarnrne plan skai
Brinken 41 og NorderhovsgL. 22 og 26 rives.
Dette vedtaket gir klarsignal for entreprenør og storgårdeier Trygve Bjerkes nybyggingsplaner. T. Bjerke begynte å tløp" seg inn i
området for flere år siden. Nå eier han alle
eiendommene unntatt Hansens hus Brinken 39.
For å få gjennonfØrt riving har B;erke bevisst latt husene forfalle, og to hus er allerede revet (Norderhovsgt. 20 oq 24). På
denne måten har han presset fram den sanerings- og nybygg:-ngisoiaueii sortr rrå er vedtatt.
Den

Situasjonen for
resten av Brinken:
{<{<*

r

I same vedtak heter det også at "område
3 utvrdes langs Brinkengt., retning Økernveien og vurderes nænnere for nybygging
(?errassehus)". I dette området har encreprenør Stensrud nybyggingsplaner klare.
Rivingsplanene kornner på tross av at kommunen innrømmer at husene i Brinken er spesielt antj-kvarisk verdifulle, og at det er
fare for utglidi-ng av selve fjellet hvis
grunnen (over)belastes ved nybygging. Grunnforholdene er sværb vanskelige og meget dyrt
å nybygge, går det fram av kommunens undersØke1 se r.
Husene i Brinken er fullt reha_bili_teri ngsverdj-ge. Forfallet som en tld truet denne
delen av gata, er stoppet av oppussingsarbeidet
vellet og okkupa;rtene i gata,
men det er"il nye som står igjen, så rehabilitering bØr snarest settes i gang av kommunen
som eier husene. Det er samlet bortinot
1000 r:nderskrifter for kra.ret om rehabilitering i Brinken. (8 av l0 spurte har stØttet
kravet) - Vi nå stå fast på dette j

NITTEDALSGATA

Vi uav, på besøk i Leiligheten til
Lorentz Laysen. De eide huset tidligere,
men

solgte det til

OB0S

i

Begynnelsen

au 60-årene. (0805 eier også naboeiendonrnen som Leies ut tiL Lager).
-Htsa slags informasjon har dene fått
konrm,mens

om

Planer?

-Vi kontaktet OBOS fot 2-3 måneder siden
som sa at planene var i det bIå.
-Det uar da merkelig! Huset tnngår,
jo i nybyggingsområdet allerede i
rehabilitet'ingsp Lanen foz, Karnp en
TTA LY / J.
Hua mener du om planen?

-Vi vil helst at huset skal bevares.

Dette boLighuset hav' 3 Leiligheter. vi kan få oeos-leilighet når som helst,
IfØLge kommunens undersøkelser kan nen vi- liker oss her. Naboene som driver
huset utbedv,es tLL akseptabLe kost- lager-virksomhet og verksteder har kostet
på tusenvis av kroner. De går også sterkt
nadev,. BeLiggenheten meLLom to
imot rivlng.
at
til
LikeueL
Lagertomter før,e,r
BegrunneLv'euet
oresLås
!
huset f
-Er det noen prekæe mønglez' ued huset?
ttBeuaring a.D de tte huset oiL -Ne!,
se :
vi har satt på plater og pusset oPp
j-nne. Utedoen g)ør vL ikke noe av.
troLig begrense ntuLtghetene
fov'
z.as j oneLL ngby ggtng . tl
De nyoppussede leilighetene blir jo så dyre.
har hør+* at det blir over 1000 kr. /rond.
Vi
nAe
Leiå
30
Det forelås bUggn
i Familiekroken når det blir ferdlg der,
nede
på
er
i
området
som
uist
Ligheter
(I@:
og
i nybygg enda dyrere)
på
midtsidene
kartet
"

7

HØLANDSGATA
f

mars/apnr,L uedtok boligutuaLget

at

Ullernsakergata 75
skal riues, og at deLer au bakgår,dene
i Normannsgata 31-35 og Euensgate 6-8

HØLandsgt. 24-28 og

skal bli friarealer fon

nybyggene.

Bygningsrådet uedtok i juni omtz,ent det
sarrme. Tomtene i otny,ådet er små - fra
150 - 500kum., men triuselen ev, stov,
og uirksomhetene mange.
40 nye Leilighetev, i 3-4 etasjers
bLokker skaL det bli. Tett inrLpå tre-.
husene, i bakgårdene dez,es og på ruinene
au dem skal de v,eise seg og Ødelegge
Men oedtakene
katrry>enmiljøet 1ot, alltid.

Inntil

er ikke endelige. De som bor i
skaL få uttale seg om planene.

Hua tror dey,e kan gjØz.es ior, å hindre
at plønen blir uirkeliggjont?
'rMan kan kanskje vise at de snakker over
hodet på oss og avg)ør tingene uten å ta dem
det gjelder med på råd. SpØrsroålet er ortr
det i det hele tatt er lovlig å vedta noe om
anCre fol-ks eienConnner uten å gi noe varsel
på forhånd.
^.1
b?'?.nKen!

"Ilusene har ingen egenverdi som hus, men
ll/yencnrådet er så tett utbygget at Brinken
ikke bØr utbygges. Brinken må få stå og
pynte på det som er. Tenk på nr. 39 -.
Sytd og skam å rive et hus som nylig er oppusset og i så god stand.'r

"Leilighet? ....ikke før gravemaskinen står
i gata."

cmrådeJ

"DE VEDTAR TINGENE 0VER H0DET PA 0SS" lmråd.e ued Holandsgt.
Vi besøker Eerland i hans hus i HØlandsqata 24. Huset er pent oppusset: Nytt
panel, bad og WC er lnnlagt. Likevel skal
huset rives. Vi undrer oss o\rer hvordan det
kan henge såmmen. Herland svarer: rrKornmunen
har ikke engang sett bakbygningen. Det kommer ikke så mye an på husets standard.
Det som avgjØr riwing eller ikke, er husets
beliggenhet - om det ligger i et område
som kan ,ptsse" til større utbygging.
Siste gang vi hørte fsa ftemqlen var i L962 da kom Evensensplanen. 47 eiendomner skulle
eksproprieres. Bastlansen/Terjesenplanen
og den nye planen er ikke bedre. Nå er de
bare rcer taktiske."
Hua

fra

informasion har dene
slags
'xonununen?

fått

Ikke et pLp fQr nå i sonmer hvor vi fikk en
tapg fra kormunen om at nå var det vedtatt
at Hølandsgata 24-25-28 sku11e rives.

å flytte?
"Vi vi1 selvføIgelig bli boende, vi som
har gjort så mye med huset. Det snakkes
så nye om eiendomsrett, men vi som har lite,
vi har den i.kke. " Kan dere tenke dez,e

B

Solræi og Trygve Horn bor i ltølandsqata 24
(bakbygningen). Huset skal etter byfornyelsesplanen ri-rres, men er ennå ikke be-

siktiget.

Vi blir rnøtt- med et sukk fra Solvei: "Du
skulle sett hvordan det så ut her i gata fØr.

hus nedover hele ltØlandsgata på nedsida
Nå er det villniss på den
andre sida og murhuset (HølandsgarÅ 221
stenger for utsj-kta."
Små

mot Jordal.

Hua synes dez.e om å måtte

flytte?

"Vj- vil ikke flytte, men nrannen min har
tr.rrgt for å 9å 1 trapper. Vi .zil ikke bo
i en murkoloss langt utenfor byen. Kunne
tenke oss noe på f6yen. Det er jo i nærheten av Kampen. Vi var på infor:urasjonskontoret for å hØre om nuligheten for å få
en erstatningsleilighet. Svaret vi fikk
var: Nei leilighet kan det ikke bLi snakk
om fØr'"gravemaskinen står i gata!
Det beste ville rrære å bli boende med innlagt WC og bad. Astma, trapper og utedo
hØrer ikke 5e--str-

Det er for galt at ikke de hyggelige husene
kan få stå. I nr. 28 var det en som var
villig til å sette huset i stand. Konnur
nens svar på sØknaden var nei. Så nå står
det der og forfaller. OetEnne blitt et
pent lite hus."
t.;.k/

,.;/
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Vi

besØker Per Olav Pettersen, Kari Jensen og
Scott Holmboe i E'riensgate 8. Huset og
eiendormen er som et smykke tett innpå btokkbebyggelsen.

"Byfornyelsesplanen? Ja, her er vi tre hoder

5

alle er iuot planen. Den ting er helt sikkert. Kari Jensen og P.O.Petersen nikker
som

19?3

santykkende.

J:li

4

::l:-l

bET'IL

FRA

OREVET

4USEiEFEN

eiTis'er-.re
SrE-rz xt KollH u^rK

ENS tEKlvisr1

i ornrådet bØr utbedres. SeIv sØker
å få byqget bad og WC. , Nei, KampenniljØet bØr bevares. Kanpen er tet-" nok bebygget som det er. - Likevel er det visst
lettere å bygge ut i øst enn på vestlanten av
"Husene

r,'i

om

byen.

Bev(r.ev planen dere dire-i,"te?

uN DEp.sFkELSES-

f

+-.

VeI hadde i vår et rnøte med de som bor
i ornrådet. Alle var fortørnet over korrnunens behandling av saken og over at de overhodet ikke er info:mert om e1ler ta--t med på
råd i ptanleggingen. MisnØyen med kommunens

Kalopen

BvnrurrK/AREN

Byantikvaren går inn for at husene skal stå.
Det er revet nok i Hølandsgateområdet. Det
son står igjen, vitner om Kampens utvikling
gjennom årene , oq miLjtr'et er viktig å be_
vare.
Ullensakergata 14 skal få stå. Og det skulle
da også bare mangle. Det er et !int- hus.
Beboerne har lagt ned et voldsomt arbeid' og

har fått t:lbuC fra

"Det er snakk om å ta en del av u'"huset og
vår, akkurat der hvor jeg har potetene
mine. Planerr rir,'er så å si nærinqsgrunniaget vekk r:nder føttene våre. " ler Scott og
byr på deilige plonuer fra egen hage.
hagen

koronr:nen om

å overta Cet.

i bakgården, 8-10n fra irngangsdØra, er
det foreslått botigblokk i 4 etasjer.
Er dei fornuft i slikt? Nei, den som foreslår slikt, har mistet gangslmet. HØr bare:
Men

"Et karaliteristisk trekk ved Kampen e: at
bygninger av urik alder, stØrrelse og utforning ligger kloss i hverand.re. Det
sjarmerende preg av tilfeldigheter
vil
verken kreve eller vinne på "småhus av oppsluttende karakter". Det viI 'være en vinning
for niljØet on boligblokker av årgang 1978
gis plassr" sier utbyggeren.

saksbehandling

var stor.

l'fuR vtruueR tulAl'l vED

Å RI\E PÅ lGvpEn?

T^
^.-.
- ^- ue,
rreerr
>uq,
Laange tomter. Veci å rive
4 hus roed 7 leiligheter i HØlandsgata,
oppnås 1,8 mål grunn (tomt for l-2 villaer
på BygdØy, f.eks.).
Kornaunen må betale
hØy tomtepris, erstatninger til gn:nnplanlegeierne og store rirmi-ngsutgifter.
gingsarbeidet er omfattende i forhold tii
stØrrelsen på byggetomtene. Dette blir
dyrti Sannslmligvis blir også byggeplassen
kostbar. Man må være meget varsom overfor
nabohusene under byggearbeidet, siden det
lett kan oppstå skader.
:,

Nei, Korønr:ne: La HøIandsgateområdet få stå,
bygg barnehage i Ullensakergata 88 og 13, og
samarbeid med beboerne om resten. Siste
gang det var utbyggingsplan i området (USBL1975) ble det samlet 500 underskrifter- mot.
Vi fikk stoppet Planene den gangen bl.a, ved
en stcr demonstrasjon oer folk gikk mann av
huse når bygningsrådet var på befaring. De
nye planene er mye verre, men motstanden
større. Bare pass derel

9

KONGSHATJGEN BYG GE,SE L SKAP
Ved

før,ste øAekast ui.y,ker kanskje ikke
som det uerste byggeprosjektet.

dette

Men ued nermeye uurdez,t-ng blir man au
en helt annen mening. Tomta som skal
bebygges ez, 2,1 måL(tont til 2-S uillaer

på Bygdøg). Det skal presses inn ei
blokk mellom gaulene på Az,inken 1g og
Brtnken 7, med ca.30 LetLigheter.

l

tthar p Lanene
" Kong shaugen By gge s e Lska1,,

!'

klare....

E\IA ER GAIT MED PROSJEKSET?

Brinken L7 og NormannsgaEa 228 må rives. Dette
er to hus i god forfatning ned i dag ca. I0
beboere. Selv Saneringssjefen må innrømne
at 22b er i så god forfatning at det bør kr:nne
utbedres i Husbankregi. Men, Iikevel foreslås
ri.ving fordi: "De eksisterende bygrninger er ikke
del i et sammenhengeode milj@."
"Saruuenhengende miljØ" blir det altså når
man oppfØrer en 4-5 etasjes blokk langsetter
Brinkensgt. Det sanilne k:n sies når det er
ferdigbygget blokker fra sporveisblokka på
Tøyen ti1 hØyblokkene på Enerhaugen, en sanmenhengende rekke av 8-14 etasjes blokker hele
veien. Er det ingen som spør om beboernes
behov? Direkte rurdt rrTomta" bor det idag 6700 mennesker. IIva med deres behov for en
åpen grønn f1ekk, sandlekeplasser ti1 barna,
et opparbeidet felles uteområde? Er det jkke
mer fornuftig at Brilken L7 og Norroannsgt. 22b
får stå, og at skråningen opparbeides til felIesarealeri Idag er gata roed biltrafikk og
parkerte biler uteopphoi-dsarealene til folk.
Det finnes også noen njldre gårdsrom, men de er
ofte opptatt til annen bn:k eller så er de svært

35

boliger 6 boliger rives

mdrke.

Vi spØr, en aD beboerme.
Egil Haromer som er vakttcester i No:oannsgt. 22b
sier: "Dette er et godt og forholdsvis moderne
hus hvor vi bor rirnelig. Det vil være vårnvidd å rj-ve det. men riving er planlagt.
-Før var det ti1 og med sentralfyr i deler av
huset, men det b1e Ødelagt på grunn av manglende vedlikehold. De siste G-7 årene er det
høyesterettsadvokat Aanish gjennom et fi:ma
som heter Eiendomsinstj-tuttet (alias Konsgshaugen byggeselskap) som har eid huset. I disse
årene har det ikke blitt investert det minste
i vedlikehold av denne gården. Klart den forfal1er. Jo ner den forfaller jo bedre gn:nn
blir det ti1 å rive den."

rcHJEM
Det er et stoz,t behou for daghjem på
Katnpen. fdag finnes ca. 40 daghjemsp Lasser. og ca. 40 plasser i barnepaz,k.
I L97B bodde det 225 barn i alderen
0.-6 år på,Katnpen. Korwm,tnen har ut
fz.a
d:tln tallet z,egnet ut behouet foz, nye
daghjem. Det er foz.eslått B små baymehagen eLlez, daghjem. ViL dette bli
korttidsbartehager eLlez, daghjem? Hua
med. øKnLngen au antall baz.n dersom(når,)

cntallet

fatnt Lt eLeiligheter

skal Økes?
P,arkeringsbehouet er tegnet ut etter

antall biley,.
eller biLen?

dagens

barna

Hua

er uiktigst,

l^

Bjarne Eansen bor i sarDme etasje og er vakt_
mester. llan har bodd i huset siden juli 1960.

du om konrnunens planer?
Er det avgjort ennå det da. Har ikke hØrt
noe fra konnr:nen enda. De har sagt leg kan
bo her resten av livet. Han ble presentert
Vellets mening, og var helt enig j. at barnehager kan bygges på åpne tomter.
Jeg bar ikke lyst til å flyfte,
HDa mene:n

KOMMI]NE.IS FORSLAG

TIL

DA@JEM:

1) Brinken 55 (bolig) dersom der ikke
skal rives
2) Norderhovsgt. 25, 27 og 29 (1 troliqhus
og 2 åpne tonter n/parkering)
3) Elvennsgt. 14 (parkering)
4) Kampengt. 11, Bøgt. L2 og L4
(2 bolighus, 1 forretning, parkering/
lager og del av privat hage)
5) No:mannsgt. 4gA 09 B (2 bolighus)
6) Ullensakergt. 3, 5 og 7

(2 bolighus og parkering) dersom det ikke

skal rives.

NorderhovsqL. 25,

27

De fleste daghjem
ey,ende boLighus.
gån tapt p.å denne

og29

7) No:mannsgt. 9 og lI.
(1 bofig) Muligens bare på den ubebygde
tomta (nr. 11)
8) Normannsgt. 37 m.v.
(ikke bebygd) Samsvarer med Kampen Vels
forslag.
9) HurdatsSi. 5 09 8, HØIandsgt. 14
(ågne toroter) Midlertid.ig barnehage.

.

er planlagt .i eksistCa. 25 Leilt-gheter

måten. Dettb en
fu,øAt! Vi gån inn for, å bruke åpne for

ayeaLer

til slikt.

25 og 27 et et av de områdene
er utpekt til daghjen. Nr. 27 er idag
en åpen tomt som blir brukt til parkering.
Komunen eier nr. 25 som har 2 leiligheter og

Norderhovsgt.
som

en systue.

Vi har snakket rDed to av leieboerne.
Tore Semingsen har bodd i huset i 6 år. Ean
regner seg som Karyenboer og kan ikke tenke
seg å flytte herfra.
Hua mener. du om at huset
om til barneho-ge?
Jeg mener

skal

buoaes

at komunen kan

bygge barnehager på de
ågne tomtene her på Kampen. Kormr:nen kan r.mulig

6
g

ha tenkt igjennon og innsett hva son d gjøres
av onbyggingsarbeide.

rrJ'17

13

hva med

anbeicfsptassene?
tt De f"este bedztfte? son finnes irtnen omv,åfut er i dag au stor bety&ttng
strVket. Det er derfor uiktig at disse bedriftene får r4nelige uruiklings-fot,
muLigheter t omzådet, søntidig som boligdelen ikke reduseres. Nå2, euenttplle
utuiklingspløter frenmes for disse omz,ådene nå uedtekter utaz,beides sLik at
måLestokk, utnyttelse o.g boLigøtdel tas ned i utæder4ngen.'t - - tt EnkeLte stØztrc industfibedttfven hæ også omtådet, men de konrnez, ikke i serltg grad i konflikt med boligene. EtmksjonsbLøtdingen på xørpen e? i dag en cD bg,Tetens neet
uitale tzekk og et bidtag til bedze miljø og støl,re triusel.t'
Deite er :c si-:ater :ra ar]:itel(tene Alf Bas'-iansen og RoIf Terjesens Rehabiiiteringsplan
for Kampen, som ble vedtatt I Bysbyret i februar 1977 som grtrnnlag for b)'fornyelsen.
JGqpEru HAR NESTEN

ALT I

Kampen VeI er helt enig i at arbeidsplassene
har stor betydning for mj-ljØet. Vi kunne lage
en lang liste over de virksonhetene som finnes
her; vi nevner bare i fleng: Snekkerverksted,
møbeltapetserer, tinnsmie, prodirksjon av rørkuplinger, mekanlsk verksted, elektrj-sk installatØr, taktekker og blikkenslager, vaskeri,
renseri, bilsalnaker, produksjon av proteser
for f wrks j onshemmede, bi linstrumentverks ted,
røykeri, og selvfØlgelig en lang rekke butj-kker'

Voeruurruru

oc

Crry

TnTTEKKTNG

MS

Kampenposten har tatt en prat med City Taktekking, som også er blikkenslageri. De holCer
r-il i det gamle rare bedehuset ut mot Bøgrata.
Selv om City bare harrært på Karopen i 12 år,
så følger denne bedriften opp en targ tradisjon
med mindre håndverks- og industribedrifter.
40 ansatte er det i City. En av dem er også vaktrnester, og bor i l.etasje. eåde lckaler
og uteareal er påkostet mye de siste årene,
og det bærer de preg av. Det er lagt inn vannklosett, og nylig ble nye kontorer innredet på

TEGLVERKSARBE IDERE

Før århundreskiftet var Kampen dominert av
industri- og teglverksarbeidere, slik
at denne blandingen av boliger og arbeidsplasser har lange tradisjoner. Kaspen er en bydel som lever hele døgnet, 09 ikke bare utenfor arbeldstidi vi bor heldigivs ikke i en
vogrrmenn,

sovebyJ

Plryrur:
I.,I]T

HARDT

TIL

vERKS

ARBE I DSPI-ASSENE

l€n hva med de nye planene fra Blplankontoret, fra februar 1979, "- - en supplering og viderefØring - - " av Bastiansen-Terjesenplanen,
som det heter ! s:'mgnfl36gsl. Barnehager, boliger og parkering blir ontalt (disse del_ene av
planen komenterer vi annet sted i Kampenposten). Men ikke ett ord om arbeidsplassenei
?vert imot: rrEEffiringer
gj-r rom for
=or i-tå
industri og håndverk er foreslått
revet, og dette har Boligutvalget sluttet seg til.
Eksempler: Pers Rep, Ittork i Evensgt.,/Normannsgt. ,
renseri og Bladcentralen i BØgata, City Taktekking i Nittedalsgata B. Tilsammen utgjØr disse bedr:-ftene omtrent 8C arbeidsplasser.
14

I
1-

2.

t gønle bedehuset
etasje.

det bLi

{fur

l

rtJS

Her ez' omtrent haluparten ats arbeidsstokken
ioftet,

Flere hundre tusen kroner har det kos-

- Dtsponent Figensehou, har dev,e Vørt at NittedaLsgata I skal z,iues, og at d.ere må bort?
- Nei, bare rykter. Fra komunen har vi ikke
hørt ett ord. Vi kjenner ikke til om gårdeieren er blitt informert.
- Huot, skal deve flytte?
- Som sagt, vi har ikke fått Eye anleoning til
å tenke over det, og noe erstatningslokale har
vi sle:t ikke fått tilbud om.

Fonorun pÅ
-

Ev,

lGmprru

det fondekr ued å dr4ue en bedift

som

på Kønpen?
- Vi liker oss sværE goCt her, og vi-r slett

den.ne

rkke fiycce.
- Men hta med mer tid.snessige LokaLer?
- Joda, men vi har innredet oss bra her
etter hvert. Og så er det jo et økonomisk
spørsnåI. En tid sto vi i fare for å bli oppsagt av gårdeieren og da lette vi etter and.re
lokaler - men det var vanskelig.
- Direkte fordeLer ued å hoLde til Ler?
- Ja, lett og parkere, stille og fredelig.
- Har deve kor,takt ned LokalbefoLTodngen?
- Joda, i noen grad. Vaktnesteren bor jo
her. En tidligere vaktnester, Elstad, som
dØde så plutsetig for noen år siden, var veld:g aktiv, bl.a. i skolemusikken på Kampen
skole.

i City

Taktekking!

- Hua sLags uiy,ksonhet
flyttet inn?

uar det her fØr dere

- Det va! barnehage - den ble visstnok flyttet ned mct Økernveien. I 2.etasje var det
også boktrl'kkeri.
- Så noen boliger har dere 'ik\<e fortz'engt?
- Nei, det ser ikke slik ut.

Vnrusrglre

MED FAGARBETDERE

- Deve Vør møtge øtsatte. Ingen pernrt sjonsoaysley i disse uøtskelige økonomiske tidene?
- Nei-, vi har nok å g)Øre. Det er derlmot
vanskelig å skaffe kvaliflserte folk. Nesten
umulig å få fatt i blikkenslagere oq Øvde
taktekkere.

-

Hoa

er

årsomsetningøn?

- Omtrent 6 nillioner

i året.

ReHnerLrrERrNG MED LoKALE HÅ.mvenrrne

City Taktekking driver virksomhet qom det også
vil rrære stort behov for i tiila som kommer.
Byfo::ryelsen i Oslo blir onfattende - om vi
skal tro politikerne. Tak roå skiftes ut nesten
over alt. Vi tror at sIfF" -indre firmaer som
City Taktekking kan få en viktig rolle i slikt
rehabiliteri-ngsarbeid. Det kan bety innsparinger for oss alle såmrnen dersom vi har håndverkere
innen nillØetj
15

TRAFI

6$6s.

DLspo sisj onsplanen fra Bypløtkontovet siey :
"GatebmtkspLøten for Kønpen bø2, ttuv'deres på ny. Gatetltt køt oere aktuelt.tl
vi bør derfor finne ut htsa t[ menen før kormnmen gjør, det for oss.
Tnafiklqroblemene på Kønpen omlatter ntye gjennomgøtgstrafikk, dårlig koLlektiotnøtsporttilbud" og mAe frentnedparkering. Parker,ingsbeVpoet fot, oss som boy, hey, har
Byplmkontotet tiet stor oppmerksomhet. Stote ayealez, er resezvert til parkertngshus. Men de bLiv, slett ikke gratis! Han foLk ?åd til å betaLe flete. hmdrc kronev,
pr,. nnd. for å sette fra seg biLen?
STOPP GJENNOMGAI.IGSTRAFIKKEN :

Hver morgen

PARKERINGSEUS

står det lange bilkøer i

Nan-

nestadbakken. I'lange matpakkekjørere be-

nytter seg av snarveien over Karyen fra
StrØmsveien.
Gjennomgangstrafikken

bidrar til å g)øte
Iivet farligere for oss alle, for bilene står
ikke bare i Iange kØex, de kjØrer altfor
fort også, når de får anledning til det. I
våre uoversiktlige gater, med barn Iekende på
fortau og innimellom parkerte biler, kjØrer
mange bilister som om de befant seg på en
Øde landevei, med klaupen i bånn. I hvert
fall virker det sånn. Dette må det bli slutt
på før vi får alvorlige ulykker!
RYDD OPP I GATEPARKERINæT{:
catene på Kampen benyttes også til bilparkering. Endel steder opptar de all grunn, andre
steder står gata åpen. All bilparkering må

organiseres bedre, og noe bpr plasseres på
priva*, glrunn. Hadde det ikke rrært fint å
g)øre om noen bilgater til leke- og oppholdsgater?

Dette kan faktisk bli mulig

om

ikke så altfor

lenge.

Blplankontoret går nemlig inn for å vurdere
hvordan trafikksanering etter det så.ka1te "gatetun"-pfinsippet kan bti her på
Kanpen. Hva er så dette?
nær.rnere

BILER

BLI

OPPHOLDSSIED FOR FOIJC,

-

IKKE

Jo, gatene skai rett og slett bli koselige,
ufarlige og tilgjengelige for folk flest!
Beplantning, @blering, sandkasser og lignende
skal bidra til å 9)Øre gatene til trivelige
oppholdsarealer. Det skal rrære mulig for
biler å kjØre i begge retninger, men bilene
må rett og slett tilpasse seg fotgjengere og
bbboere! Smale, br:ktede tras6er h'vor bilene
må holde lav hastighet, IDen hvor det går an å
6tte seg på benken med en kaffekopp i etterniddagssola, mens ungene leker uten stor fare
for liv og lemmer.

\1,

Aræ
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T{ER

VIL

DE HA PARKERINGSHUS

FLERE BILER PÅ I(AI'@EN?

GAIETt]N

GATENE SKAL

Vi er alLnennt skeptiske til parkeringshus. Komforeslår 6 anlegg, på tomter som vi rnener
bør vurderes bnkt til andre formåI. Det er fortsatt uklart hvem som skal bygge og finanisere
slike parkeringshus, og det er lenge til ile kan
bety noe for parkeringsforholdene i bydelen vår.
mr.uren

Byplankontoret går ut fra at det blir stor Økning
i antall- biler på Kampen. Vi er ikke så sikre
på at en slik utvikling nØdvendig'vis komer,
siden økende energipriser virker sterkt inn på
privatbj-lisnen.
HVEM SI(AL BESTEMME?

En gang på nyåret skal så forslaget opp i
komunikas jons-utvalget og formannskapet.

er det bare en "ekspert-gruppe" som kan
ha id€er om Cette? Hva red oss som bor her
på fa4>en? Kampengruppa (en samarbeidsgrrr.ppe
av lokale politikere og folk fra den kommunale
arininlsta3siqn; skal få uttale seg, og Kampen
Vel kommer til å uttale seg, fØr alt blir
endelig bestemt.
Så nå får vi finne uc hva vi mener om trafikken
og bn:ken av gatene her på Kampen, og prøve å
påvirke politikerne.
Men

DET ER VI

SOtVl |VlA REDDE KA|VIPEN

Hva slags planer er det kommr:nen nå er i
ferri rned å zedta for byCelen vår?

Vi vil påstå at de viser forakt for folk
som bor her i dag. Planene tar ikke henslm
:il Kampenbeboernes behov. Deriinot klaffer
med entreprenørenes byggede fortreffelig
behov. Vi tror ikke det er noen tilfeldighet at konror:nens a-;grensning av nybyggingsområder stenmer så godt overens rred entreprenørenes foreslåtte pros;ekter.

AA

oG,

Vj- er totalt uenige med Blplankontoret som
automatisk betrakter åpne tomter som nybyggingsområder. For at Kampen skal b1i et bra
sted å bo, trenger vi daghjem, lekeplasser,
rrngdomslokaler, bydelshus og trygdeleiligheter. Dette må de åpne tomtene brukes tilj
Vi sG-T_r på Kampen er lei av å bo dårliq
og å leve i uvisshet om frantida. Vi vil selv
bestemme hva som skat skje på Kampen, og
overlater ikke den oppgaven til konmounale etater og entreprenører:
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vi vi vise resultatet fra Kampen skoLe.
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Nå

andre.
OSLO VAI,GET

parcr_

KI.. OI.3O,

valget
1

EÅIA

^

TIPSDAG

18.9.?9

valget

1975

n

386

L4
446

KRF

L66

r05

30

DNF

1979

1180

A1

(-267)
_16

)

+50

)

FF

3

n

RV

A.,

OJ

ED

22

I5

c\t

193

158
64

+26)

l6

L22

+106)

4Z

Tz4

F'7 P

0

NI(P

(del

av irVJ

F'rarøløteDrosent L979 63,53

GArrL:

+41)

)

B

* t< ,f {< * * X * * * * {< >F

Fu ry Skop
H & S HASSFJELL
Kjølberggt. 24 OSLO

Hull i ørene klippes smertefritt,
ferdig på et par minutter.
6

PARYKKERI

Parfymer
Kosmetikk
Smykker i ekte sdlv og
vanlig enkle ting

Deodoranter
Hdrlakk

Et

t

ELG MIDT I KAMPEBAKKEN

RADIO_TV_STEREO
TIL RIMLIGE PRISER

Shampoo
Gaveartikler

ODD W: ELG
Hjertelig velkommen!

Nannestadgt. + bSlO

6

tlt. 196229

I7

NÅR DET GJETDER

ørrnartnad

SELSKAPSMAT

GÅR YI TIt

Norderhovsgt. 7
19 59 90 - r9 77 88

Trf.

- KoLDANnETilft{GEn

silf7rEn

M'DDAG
- ,s

x,4(En
T

I

EL

l.

BELYSNING OG SI4A APPARATER
FAGf4ANNEN

kl. kvolilei - Prov sclv!
Be

Skedsmogata I5

[ntalux in$p,fgt

KAMPEN

MARKISER
GARDINBRETT UTSTYRSVARER
RULLGARDINER FOLDEDøRER

PERSIENNER

GULVTEPPER

Måltagning qlå etter kt. tz.
Forslag til fargevalg og pppheng.
Montering
Egen systue

EGEN AVOEIING
.OR U(EBIAOEN
SJOKOLAOT OG
toEax(
xAR ocsÅ
vr
poisen
vaFME

ll
rorrd{
lr
rord4
vr ERrNo€F

8 19
8.14

6OD PAFX€RING

BØGATA 24, OSLO

6 Tlf:670963

vt

Åpent:9

-

111
I
I
I

.ASKER

-I!.'::':::.:Y::::

OG TOASTY SNAC(S

d..d4.rtrrd4.ond4
kl 8 17
kcd.g

vASKERI

NoRMANNSGATA 4J
Tlf. 67 34 04

ALI I KOIONIA!VAFEF

GARDINER

on brosiyre.

I

.'::.1::Y

.

)

I

aost. ro
rrrrg3t3s

I
]

i

TRTKOTASJ€

I
I

GARN P^RFYME

I

(

xr

JEG HAR MITT HJERTE

I

OSLO

.\1.'f I llt l.ttuti\'tst'l ,\
Iit l.sr\ t.11.\ li l.:lt.\ li l t ti i. t. lt

Byens egen
'| ('tl(

l lrl

plate' ,, -'*-Of6
\r l,/

lr*t r'.{rr,l, rr

,- - )1,'
S:lrrlr't il\' \utust JI.ilil rls,', fA
I)l r'senlcft ll\ l,rlItrt I'r.,rlrrl,ston

VALVO LIN

18

I

t
rat
e<.s 'Jihsonett

I

I

^I KAROSSER I - MATERIE LL

I

I.

TLS-6001

T4S-6001

l
|

$BAR.N$ESTDA
HVILKEN BY
ER DETTE?

,l;tlt hol.utue& dat,lktl'
WnqAL ,norritl PåW

W.l^wV^

^1tr

Wf

fisartø sd4.

$ lWtg
:l:i.l::.:.:::.::l::.::l::.::l:l

::l:i::ii ::::.::i:::i::::
l:l::l:l:::.1.::l:::l::.::::.::,::::'::::::::r:::::::::
!lt:!l!lt:!l!lti!l;i:i!:!l::il!:l

Dette skal bli en Øv i Skandinavia.

Løsning på siste side.
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PARKFESTEN
"Spiller dere ikke noe Pink Floyd?" - Nei,
det spilte ikke "STEIN OG JORD" på parkfesten. Men ellers spilte de alt fra ::ock
til gammeldans.
Et parhundre festglade mennesker var med på
nok en vellykket parkkveld. Som styret i
velet ganske riktig hadde forutsagt, kom det
etterlengtede sommerværet på 25. august. Og
det ble en lystig kveld, me-d dans til- midnatt.
Spesielt hyggelig slms vi det var at ungdommen fra l(ar4>en stilte opp sammen med de
over 40 år, og vi som var unge på 50-ta11et.
Etter opprydding skal det etter sigende ha
blitt avholdt diverse nachspiel. Dette har
vi liten oversikt over, men de fleste var
visstnok ganske vellykka!
Ettersom dans og fest er moro, fabulerer vi
stadig over om ikke denslags bØr gjentas
oftere.
Hva med om Inger Egeland underviser i gammaldans utpå nyåret?
Hva med discoteque på Østkanten folkets hus fØr
jul? Vi har jo en pen samling med slagere fra
50,-60 og 1970 åra. Tenk dere Stig og Fr6ydis

.

som discjockeys?.
Dette bØr jo kunne la seg realisere om det
er interesse tilstede I

lien om ikke annet, så blir det 100ts sikkert
ny parkfest til neste år.
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