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PLANER FOR VINTEREN

Et nytt år i Kampen Vel går mot sin avslutning. Velets aktiviteter har vært
mer omfattende enn på lenge, og st.riden
om fornyelsen ligger kanskje nærrnere
en avgj@relse enn tidligere.
I de siste månedene har vi sett at stilaser reiser seg i Familiekroken, vinduer skiftes ut og de gamle doene rives.
På den andre siden av gata moderniser:es det også for fultt. også den gamle
politistasjonen i Normannsgata er ny-

SOCK-ROCK

oppusseE.

Samtidig med disse positive trekk i
bydelens utvikling, samler det seg
truende skyer. Saneringskontoret vilrive mer i Brinken enn vi trodde i
sommer. H@landsgt.24-28 foreslås revet
og naboer i Normannsgata og Evensqate
må bøte med å gi fra seg deler av bakgårdene til gårdsrom for ni'bebyggelsen.
llormannsgaLa 22b vil- de også rive t også dette et velholdt hus. Huset til
"Mor i Bakken" går en usikker fram-

tid i møte.
Se mer om kommunens planer bak i

avisa.
For oss på Kampen og for mange, mange
andre i. OsIo er dette en trist utvikIing om den blir realisert. Men vi g1Ør
alt vi kan for at det ikke skal skje.
Kampen VeI sammen med d.e som d.irekte
er berØrt av planene og hundrevis av
andre, protesterer, legger fram planer
om bevaring for myndighetene og samler
støtte.
Uten bred deltagelse fra Kampenbeboere
ville vi ikke ha kommet så langt som vi
har nådd L L979. Dette skal vi ta med
oss og utvikle i a"T nye året.
God jul og oodt nytt år Ønskes alle medlemmer og and.re venner av l(ampen.
MED DETTE SIER VI I STYRET TAKK FOR DET
GAMI,E ÅNTt T979, OG \ÆL MøTT TIL NY INNSATS I ]980.

AVISA

For første gang i Kampen VeIs historie
blir det diskotek for alle ungdommer
mellom L2 og 40- Kampen Skole låner
oss cymnastikksalen på 16rdag 15.L2.79
fra kl. 19 . 00.
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fra 50, 60 og l97O årene.
PRESSEKONFERANSE

avisa er til utdeling hol-der
qtvrcf i rrclct nressekonfefarlse i Meni o-.
hetshuset på torsdag L3.L2 fra kl.14.00.
Vi presenterer Kampen VeIS ilevaringsMens denne

nlaner

for

l^rvdelcn-

rzårt alfornativ

til- Sanerlngskontorets u@nskete planer.
AIle dere som leser dette fØr kI.14.00
på torsdag og som har frj- eller kan ta
dere fri, MpT OPP f MENIGHETSHUSET:
Ånsuøts r JANUAR ELLER FEBRUAR
Utpå nyåret blir det general-forsamling i Kåmpen Vel. Det skal velges

formann, styremedlemmer og varamedlemmer. Regnskap og årsberetrring blir også
lagt fram til diskusjon. Har du lyst
eller tid, eller kjenner du noen som
kan gj@re en innsatsr- VI TRENGER FOLK
TIL ii. BLI MED PÅ AKTIVT ARBEID I VELET:
ANNET

Utover vinteren blir det skirenn i
parken, nytt nunmer av Kampenposten og
vi har også planer for mØter og eventuelle andre samlinger for å understreke overfor myndighetene at vi vil
bevare hele Kampen.

TIt KAftIPEN VEL:4,1979

Redaksjonen har bestått av:
Gry , Robe rt , Sti,7 , Gunn ar , Anne -Li se , John
FrØydis rHanne,Knut,Olwen og R.agrnhild.
Redaksjonen avsluttet 9 .12.19

ViI du bli medlem av KamPen
Vel, henvend deg til Fr.
Berg i Hurdalsgt.I.
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SE FORSIDEBILDET på dette nrmmeret av Kampenposten - hvem står midt inne i flokken?
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riksen er nesten l-ike velkjent på Kampen
som Mor i bakken. Kjempeentusiast. En av
de fØrste til å ta ordet i diskusjoner og
møLer - slett. ikke skvetten av seg! Skriver feserinnlegg til Kampenposten og andre
hovedstadsaviser. Katolikk. Rebusl@psayrard./,ranoqi
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også kan sprute gnister av. God å ha som
venn - farlig som motstander:

Rart at det har tatt så lang tid fØr
fikk somla seg til å ta en
/{ærmere prat med hennej
- Du må da rrære innfØdt Kampenboer, Yngva?
Vokste opp på
- Neida, jeg er innflytterden andre siden av Tøyenparken, i Sars'91c.2
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Bodde på ett rom og kjØkken, uten
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liten famitie, så kjedelig de
måtte ha det. Vi hadde der aldri kjederigi
- Men hvordan fikk dere plass?
som hadde
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naboen når mØdrene deres skulle fø-
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de. Det var støtt folk hos ossl
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- Ja, og da mor skulle ha meg fikk hr:n hØre av legen at hun ville ta sin dØd av en
fØdsel t.il. Men hun ga seg ikke. Etter at
fortsettelse side 5.
Men ellers var det fin r:nderholdning.
Musikk ved De 4 musketerer, som de for anIedningen kalte seg (Ellen Baalsrud, Eva
Hauge, Per Arne Olsen og JØrn Simen Øverli)

El qa F'rnanar'loql-o

allerede avholdt, torsdag 5. desember,

Pr.^\rqon-fnrJ-oI

1

inaar

Finn Thoresen viste svært fine og interes-er
i Menighetshuset.
sante fargebilder fra sin reise i Kina.
Så kritisk som situasjonen er når det gjel- Kaffen var god, kringlene likeså, og en
der bevaring av Kampen akkurat nå måtte selv dame vant 4 gevinster! Så kom ikke og si
iulmdtet rlreie qorr lifi- nm rrnderskriftslist- at det ikke lØnner seg å gå på julemØte i
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VI TATT HENSYN TIL?

SJ. oktobey, arrangez.te BydelsutuaLget 09, BoLignå&nannen og )slo Leiev'boez'foTenirg Lt åpent mØte om byformyeLsesplaner på K.ampen, Dette mØte skulle gi Kampenboere
til,z'epnesentqryter -{ot' de politiske pat'en kulighet tiL å si sih- ,nnirg oi pLanene
-Interessen
bLøtt Lokalbefolkningen uar tydeligtiene o"g ko**nens atiministrasjon.
tsis stor siden ca. 200 mennesker mØtte opp i menighetshuset.
Onsd.ag

Politikerne os cie kommr:nale etatene.
Tilstede fra de politiske partiene var
representanter for H@yre, Senterpartiet,
Venstre og SV. Det var ellers trist å
registrere at Arbeiderpartiet atter en
gang ikke hadde noen som var villige
til å forsvare partiets syn. Komnunen
var representert ved folk fra Saneringssjefens kontor, Byplankontoret, byantikvaren og sosialrådmannen.
Kommunens

plan.

Børre Seip fra saneringssjefens kontor
åpnet møtet ved å presentere disposisjonsplanen som ble vedtatt i bygningsrådet og boligutvalget i juni iår.
Det er denne planen som er grundig omtalt
i siste nunmer av Kampenposten, og som
inneholder bl.a. forslag om B nye barnehager, lB00 parkeringsplasser, riving av
gode boliger og bygging av flere blokker.

Bypolitikerne forklarer.
Etter Seips presentasjon var det politikernes tur til å forklare sitt syn på
planene. Arne Beni,n fra H/yre begynte
med å- innrØmme at bygningsrådet med tilslutning fra formannsskapet allerede
hadde godtatt planen ved fØrstegangs behandling.
Lyngstadås fra Senterpartiet hadde lite
konkret å tilføye Benin og hans parti

går inn for forslaget. Erik MeIvoId
forsikret oss at SV mener at planene for
nye parkeringshus er "fullstendig vanvittig" men er ellers på linje med sine
kolleger fra Hgyre og Senterpartiet.
Av politikerne var det bare Audun Edvardsen fra Venstre som feurt planene "hårreisende". Han hØstet stor applaus fra
salen da han kalte forsJ-aget "en voldtektsplan på Kampen".
Leierboerforeningen

Arild Broch fra OsIo Leierboerforer:inE
fulgte Edvardsen med et innlegg som fikk
mange sterke reaksjoner i debatten senere.

OsIo Leierboerforening st@tter byfornyelsesforslaget og mener at Kampen er en av
de få ind.re bydeler som gir mulighet for
nybygging. De begrunner dette med at nybygging er nØdvendig for Oslo som helhet
og Kampen kan ikke regne med å beholde

sine gr@nne flekker når Oslo's bolign@d
er så storl Broch argumenterte med at
Kampens beliggenhet så nær sentrum er en
såpass stor fordel at folk må godta at
de skal bo enda tettere enn de g)ør nå.
En frisk og saklig diskusjon.

Etter en pause med kaffe og kaker ble
det diskusjon. Det manglet ikke på folk
som ville si sin mening og salen var i
kok under store deler av møtet. Mange
var forbanna over at politikerne ikke
svarte på konkrete spØrsmåI som ble
stilt. I'dcoerne diskuterte seg imellom
og harmen over planene var stor. Det
blir dessverre umulig å referere alle
innleggene her. Det som kom helt tydelig fram var at alle Kampenboere som
fikk ordet, var enstemmig imot planene.
De hØstet stor applaus.
Politikerne er ikke enige.
Det ble r:nderstreket fra flere hold at
det er en klar konflikt mellom hva bydelspolitikerne og bystyrepolitikerne
mener om byfornyelse på fampen. I bydels-

utvalget er alle partiene enig om et
forslag som er nærmere Kampen Vel'S
syn enn Byginingsrådets.

Hvor tett må vi bo?

av tal-erne reagerte sterkt på påstanden om at vi på Kampen skulle tåle
å bo enda tettere enn nå. Robert Lorange
viste til bygningsråd.ets beslutning om
å utsette et forslag om utbygging på
Mange

Sk@yen Vest p.g.a. at det ble for tett.
Tetthetsgraden er lavere enn det som er

foresl-ått for Kampen mens avstanden
til sentrum er omtrent den samme -

Nå må leieboerforeningå r Lr fl
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Styret i Leieboerforeningen i OsIo har gitt sin
rilclrrtnin., til konunrrnens planer for Kampen
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FoIk som bor sentralt må akseptere å bo tett,
Arild Broch har sittet på informasjonskontoret
til kommunen i den tida det har vært åpent. Han
burde vite at det vedtaket Lej-eboerforening€fl-nå har oiort er stikk imot det leieboerne herI
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nå spØrsmålstegn ved å være medlem i Leieboerforeningen når samarbeidet med
kommunen ser ut til å wære viktigere for dem
t:nn hensynet tiI medlemmene.
Som svar på leieboerforeningens begrr.:nnelse
kan vi si:
- Boligmangelen i Oslo lØses ikke ved å bygge
noen nye leiligheter på Kampen. Konsentrer
hefler arbeidet om alle de tusen leiliqhetent
som står tornme rundt i byen.
hjelper ikke å si til barna på Kampen at
Det
Hvis ikke Leieboerforeninga beglynner
de ikke får noen lekeolasser ford.i de bor
å høre på hva vi her oppe mener, vil
sentralt.
d.e miste manse medl-emmer.
fortsatt fra side 3.
- Jeg er særlig opptatt av å forsvare småhusene mot riving.
Småhusene glQr aL vi som
-iccr rrar fd.lt hle ieo qat. t hort- til
et bafnJ"a
bor i btokk kan overleve. Det btir så sterl@st ektepar. Mor klarte seg, og fikk meg
iIt overalt. Enerhaugen forsvant, og det
hjem igjen etter noen måneder. Man gir jo
er en skaml Men Karnpen skal ikke på rolkeikke bort unger som man setter til verden!
museet. Jeg har rrært rr.rndt med underskriftsIister
ti1 stØtte for Kampen Vels alterKAI4PEN HAR FINE L]NGER:
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hrrqlrnative disposisjonsplan. FoIk ber meg
.r rrodf of \/ol -mrÅtp dcr drr hol.dt en flaminn, og viser meg hvor fint de har det.
mende tale for Kampen-imqene - de beste i
Yngva bor nå selv i en fin 2-roms
l.rrzan
cr
Årr
i Brinken 19. Hun flyttet inn
leilighet
- Jd, for det er fine unger på xampen. No- i sommer, etter 22 år i l-roms leilighet
6n råmnaqfr6Vor
+;nnar
do in
nÅ
man al lorq
i samme gården. Hr:n har jobbet på konharlÅo
Åo -in i lelza rærf
rrn^arr
f)a nÅr
rlaltor, og taLt vakter på sykehjemmet. Like
gjelder unger veit jeg hva jeg snakker om.
Iett har hun sikkert ikke hatt det alltid.
Har drevet i Speidern siden jeg var jentJeg har levd et stille og rolig liv, og
unge, og wært speiderleder helt til for
pr6v å ikke sjenere noen, som hrrn selv
3-4 år siden. ungene på Kampen kan måle
sier det.
seg med hvem det skal værej Og det er så
Men entusiasme har hr.m likevel masser
f-i-nt at her prater unge og gamle sammen
av. Slikt er veldig varmende og oppmunt- folk kjenner hverandre!
rende for \ÆL-arbeidet. Samtidig er hun
ikkp å nrat-s henne
kritisk - vudetu nvtt'pr
lrf
ENERHAUGEN - EN SKAM
og kommunepolitikrundt!
har
både
vi
Det
Kampen
ikke
i
wært med i styret
- Du har
erne fått erfarei nelaigvis ikke særlig
VeI, Yngva, men du har rrært og er en av
mye respekt for @vrigheten der i gården
våre aller viktigste støttespillere.
Hvor\7i +r6h^6r €lo-o Slike SOm YngVal
for?
Mange

stiller
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KAMPEN 1984:
en bydel uten trær?
tJei - det kan ikke vi i Kampen posten
tenke oss - og vi er si-kre på at vi har
folk på l(ampen med oss når vi mener dette.
Selvom Kampen er en tettbygd bydel, fj-nner
vi ornråder som preges av trær og buskers
myke linjer. Trær og busker som forteller
oss om årstidenes skiftende karakter:
spinkle knopper om våren, frodig grQnL
om sommeren, h@stens fargeprakt og vinterens stille nakenhet.
Trærne "puster" inn eksosen fra bilene og
ttnrrqterrr
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side laget en fotomontasje som viser: hvorborte og gatemilj@ene endres. Vi lar bildene tale for ses selv oq

dan trær blir
qf i I lor

KAMPEN

qnrÅrqmåloJ-

L9B4

o-

nrna

t- i l.

_ EI{ BYDEL UTEN

TRÆR?

19 84?

BRII'IKEIJ.

Kommunens
'I

plan alt.

?O hnlioer.

L979

B

forpSggg1.l

bebyggelse -

TRÆR?

L984?

9-I7

Frrn-

Kampenposten har sett på enkelte områder
i,,Kommunens byfornyelsesplan hvor store
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JORDAL IDRETTSPIÅSS

MESTERENS HJEI4KOMST

I 1933 sto Jordal idrettsplass ferdig,

Kampenposten har tatt en prat med en av
,-': som har gjort. Kampen berømt langt

og det var da en av cre fineste stadioner
i lanut'i med et flott klubbhus, garderober, og solide tribuner med plass
til 17000 mennesker. Det eneste som ikke
holdt høy standard var fotballbanen som
hadde grusdekke. Men Jordal ble aldri
noen stor internasjonal bane, den ble
alltid en lokalbane til stor glede for
folk i distriktet. Hvorfor et slikt
fInl-f
anlaac
hlo
hrracol.
*r )a_ ar dol.
*_ _ mange
meninger om men det hadde vel kanskje
noe med arbeidsledighet i 30-åra å

aittrø Man lranarl ble iallef alI f 1 i tti o
brukt av foi"k i distrikts-et, særlig om
vinteren var det tjukt av folk både
på indre og ytre bane. Det var musil<k
hele kvelden og Jordal var et treffpr:nkt for mange barn og voksne. Nå.
aJY-"

er ocrså dct1-e horfo
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henan har fått

kunstgras og varmekabLer, og brukes
stort sett til trening og småkamper.
Tribr:nene står stort set.t tomme, og
lokalbefolkningen har swært liten glede
av banen.
Men slik har det ikke alltid wært og
mange Kampengutter har fått sitt fprste
mØte med idretten både på selve banen,
og på lØkkene som tidligere Iå rundt den
!-)

utenfor landets grenser, nemlig l(nut
"Kuppern" Johannesen. Vi som satt klistret mndt radioen i 50 og 50-åra vilal rlri

r^rl

emme rfan snenni noen oo stof theten

vi- fØlte når Kuppern slo til med "to
indre og vekk m6n". Når folkehelf-en slo
til i store mc:sterskap var hjemkomsten
til Kampen lik et Lriumftog og hele
distrikt.et var i kok. I tiden f6r Kuppern
var venLet begynte folk å samle seg i
bakgården i Hertug SkuJ-esgate og i
gårdene rundt, og når Kuppern kom marsjerende inn porten, var det tettpakket
mad fnl k - no f rrqene1. av Stefrunef irrl^rl ef

mot ham. Folk hang i tØrkestativene
og i vinduene, Kampen skoles guttemusikkkorps spilte Kuppernmarsjen av Rolf N@ddelund, Kuppern vinket, folk jublet,
og ropene kunne hØres langt over på vestkant.en: Heia Kuppern, heia Kuppern,

heia Kuppernl

OPPVEKSTEN RUNDT JORDAL

I(nut Johannesen driver nå en bensinstasjon
på eøter, og er i fuIl sving når vi kommer
på besøk, men han tar seg altikevel tid
til en prat om gamledage:rt og om hvordan

han opptevde miljØet på Kampen og rundt

JOTdAI. KUPPERN FORTELLER:
"Jeg var jo guttunge under krigen og
Kampen skole var jo full av tyskere, så
wi flvtta rrrndt i forskiel I i crc bedehus
og forsamlingshus på Kampen. Det var
førsL i L947 at vi fikk slippe til på
aLn l ^>^UrEll
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nn vi hadde

et godt samhold. Under oppveksten drev
-ieo med al I sl:nq

i dre1- f
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ble det mye ski, og om sommeren spilte

ian fn+hr'l 1 €^r sØrli J.F. Vi holdt
mye til på l6kkene rundt Jordal, men jeg

var ikke spesielt tiltrukket av skØyter
da. Det hele var prega av gutter fra det
lokale miljØet.

BEGYNTE SOM
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så var det at crønland politistasjon
etter krigen begynte å ari:angere årlige
H1 Løp på sk@yter, 09 i L947 slang jeg
for fØrsLe gang. Dette løpeL ble ar/4ned
-angert for aIIe skolene på 6stkanten,
og jeg vant klassen inntil 13 år. Da var
interessen vekket, 09 veien ned til Jordal oo Arhei rlcrnpq qkrÅwfokl rrhh v3a ikkg

lang. Her ble jeg trent av Harry Haraldsen,

oo han lri dro qfcrkt
J-i l å qk:no
doJ- anda
m.i I irra+ ^^ lz am6ratskanet
i k1 rrfu[gn.
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Jcrdal ble lite brukt tiI storstewrer,
men var A.S.K.'s bane, og det var her
Fr:
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FOLK FULGTE GODT
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for konkurransene. Treninga var ikke så
hard dengang som nå, sjøI trenLe jeS
vanligvis 3 ganger i uka, og så litt i
helgene, oE det holdt til å vinne alle
de store Mesterskapene, og det vill-e det
nok ikke gjort idagi Men da Stein Johnsen
kom inn i sporten sommeren -62 ble det

med

og resultatene

I\iIED

Kampen fulgte godt med, og når
iecr
rzar
utF cr.r trente hilste alltid folk
)va
og spurte hvordan det gikk, hvordan formen
\/år c: I ,Teo hrrqer del- rzar mån.rA både
plrire .).; \/ndrc com 1-eiste rqndt i landet
for å rrære til-stecbpå stevner. På Jordal
var det c>gså endel som fulgte med når
jeg trent€ r 09 kom med opprnuntrende tilrop når Øktene ble lange. Det var mange

Folk på

virkelig trofaste tilhengere av idretten
dengangenl

VANSKELIG Å TONT,AIE IDRETTEN

Men de

Men
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hardere å henge
.)le mye bedre.

nrve

sterkeste

minnerE

er nok de fra

lrjemkomsten etter de store mesterskapene.
t.li:r jeg kom inn porten 09 mØtte musikken
og menneskehavet var fØlelsene ubeskrivelige, men det gikk ikke helt opp for meg

fØr seinere hviLken folkefest det var.

Samholdet dengang var kanskje annerledes,
oo
ieo husker med clorio hrznrdan folk
J-Y
-)

sam-

Ici
inn l- iI An da\zo €ra Kamnan fiI
mod
}Iarmenp nå al le oivel'ne
sto i en SVær bok
qom io1.1 har hipmmo
^^ n6nd6no 1-.lg bfUkt
ti I nremi pqk:n
oo l-rnl<hrr'l I o nol. or kipro

møbler hjemme.
firroraenaon
I icora
ann

f iI Åe'|- rzanlioa
-ion lrrrnne fenke

Iirz hlg Vanskemao. det å

ikke v-ære offentlig person var litt Tart,
men mest savnet jeg miljØet og samværet
mpd rrrrt- t:
'Frcn inoql ei renc oo konkuffa:ljo
sene var
i mange år endel av livet mitt

og sarmet var nok større enn jeg hadde regnot

mårJ n^

KAMPEIJ

t-rhånd.

- ET BRA STED Å VOKSE OPP

Det å vokse opp på Kampen og i Oslo på
den tiden er noe jeg har tenkt på mye
seinere. Oslo på den tj-da var anner-
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JORDAL- KUPPERN JOHANNESEIJ

toppidretten, og dette henger vel
at studenter har noe enklere
for å disponere sin tid til trening og
stewrer. SkaI man uære med i toppen
må man ha mye fri, og idag er det ulØnnsc:mt for det private næringsliv å ha
ansatt toppidrettsfolk, fordi de må ha
så mye fri. Slik er kravene hvis man
vil henge med i toppen. Harry Haraldsen
uttrykte det slik allerede i 50 åra:
"l,lan må ha tid til å trene oq råd til
å hvile".
Jeg mener det er klart at myndighetene
må ta større del av det Økonomiske ansvar
for den enkelte. rdretten må godtas mere
som kultur og heltidsbeskjeftigelse. Det
gis jo kunstnerlønn, oq det b@r også
kunne gis idrettslØnn slik at alle med
talent kan få en reell sjanse til å utvikle seg uansett Økonomisk status.
Penger er ikke alt, talent og arbeidsvilje er like viktig og vi trenger noen
flere "tæIkiser" i norsk idrett, og nettopp derfor må også vanlige yrkesut@vere få s}:ikkelige treningsmuJ-igheter.

Forts. fra side 9
at disse ikke bryter med resten av bebyggelsen, og ikke bygges h@yere enn
2 Lil- 3 etasjer. Kampen må ikke bli et
nytt Enerhaugen.

sammen med

JORDAL BURDE VÆRT BEDRE UN{YTTET

Jeg synes det er svært synd at Jordal ilcke
utnyttet bedre, ogi mener at kunstisbanen burde bl-itt lagt der. Der er
allerede alle de saker som en god bruksbane trenger, og dessuten ville det blitt
mrro lri I I ioore enn Valle Hovin. Slik det
er nå er det stort sett bare orgalisert
fotball som har glede av banen.
Det var miLjØet i A.S.K. og rundt Jordal
som skapte meg som skØytdl@per og jeg
har mye å tat<t<e idretten for. Jeg er glad
jeg vokste opp i Oslo mens byen var preget av å ha sterke lokalmiLJØer. Idretten
i OsIo står mye svakere nå enn tidligere
an
ton
Lfdt
a+
a
.-jn av glrunnene er at mil-y r-j
jØet n:ndt banen er for svakt. Vi trenger
skikkelige klubbhus med møterom' kaf6,
garderober osv, Banen bØr være et sam-

er blitt

iingspunkt, slik at idretten drives fra
banen og ikke utenfra. Endel av hygga
blir borte hvis folk ikke får et mifjØ
som går utover akkurat dette å trene.
Idrettsplassen bØr oqså være et sted
man liker seg, et helhetlig milj@ hvor
r.rngdommen kan utvikle seg. Dette hadde
Jordal, men de nye banene som bygges har
ofte ikke lokatiteter til å skape slike
mil jØe r.

BLIR VI TATT

Forts. fra side 4.
Hva er vitsen?
Et annet sp6rsmål som kom opp om og om
igjen var "hva er vitsen med dette m@tet?"
Var det bare en formsak eller vil den
sterke motstanden fØre til endring, evt.
skrinlegging av planene? Det var vanskeIi-g å få et skikkelig svar fra ad.ministrasjonen men det fikk vi fra Arne Benin
Fra

OIVI IDRETTE}J TDAG

Jeg synes det er trist å lese at det
nesten ikke finnes toppfolk fra OsIo
i de individuelle idrettene. I min egen
idrett er det bare Kai A. Engelstad
fra A.S.K. som er med i toppskiktet.
Dot er ooså
rel
!vrs at irrl- få vrkesrrfrdvere
vYru
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Han måtte innr@mme

at planene er komme+at de kan skrinlegges nå.
Kampenbeboere fikk ihvertfall brukt
mØtet ti-f å q)Øre det helt ktart for både
politikerne og de kommunale etatene hva
de mener om de foreslåtte planene. Vi får
se om de blir tatt hensvn til.
for langt til
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KAMPEN VEL

legger fram en bevaringsplan

:t[crson m-rndigheLene eller pri vate selskaper har lagt fram sine versjoner av
rivingsforsLaq for Kampen, har protestene
fra oss blj-tt klarere og klarere.
og nå i disse daqer legger vi fram en
l',onkret plan for bevaring av Kampen' som
et aIt.s:rnativ til Saneringskontorets
forn'r,'I srrsoLan oq vedtak om riving.
Poli t-i.kcr:ne oc; andre roper etter alternati-vr:r. f)e aksepterer ikke ensidige protcst.e:r sior de.Og her får de det de ber
,llirj Fln konkret plan for.Kampen, og med
st:lttt. i st-rØkct.på aIIe de protester og
fcrslacl rri nå sender inn til myndighetene
er del- samlet- nrndt 1500 underskrifter.
og cleb fØrst og fremst fra folk på fampen.
Sel,v om mye av det vi mener t-it idag ikke
ha:' i,'rt til særlige endringer av planene,
scr vi ingen grunn tif å gi opp-Meningene
står st-erkere i strØket enn noen gang, vi
har oppnådd å bli Latt alvorlig utenfor
Kamncns qrenser-

!

KAMPEN VELS PLAN.

ffiNYBYGGING.
Ved. rehabilitering er det aktuelt å slå
sammen små l-eiligheter til større. I de
siuørre leilighetene må man forvente at
fami-Iier gradvis vil erstatte enslige.
Det betyr at en stor leilighet i antall
personer representerer 2 - 3 ett-roms
Iei li gheter.
For oss på Kampen er det @nskelig at
folketallet ikke synker under dagens nivå.
Det betyr at noen av småleilj-ghetene som
går tapt ved sammenslåing bør erstattes
ved nybygging.Antall nye leiligheter må
fastset.tes etter hva det med rimelighet
er plass til på Kampen. Da er faktorer
som tettheten i strØket,behovet for fellerarealer, muligheten for å bygge bakgårdsbygcJ,Ioft og underetas jer til boliger,ol. ,
utslagsgivende.

Saneringskontoret regner med et- erstatningsbehov fra 250 til 380 leiligheter . Dette er åpenbart mange fler
nn det er behov for, og langt fler
enn det er plass til uten at Kampen
Ødelegges som boliqområde.
Kampen Vels standpunkt er at alle
bolighus på Kampen skal bevares og
rehabiliteres. Etter Saneringskontorets
teknisk/Økonomiske r:ndersØkelser av
de hus som i Bastiansen,/Terjesenplanen var utpekt som rivingsaktu-

elle eller grensetilfeller, går det fram
-1
at alle kan rehabiliteres for priser
som ligger langt under hva det koster
å bygge nytt.
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ry Skop

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

H & S HASSFJELL
Kjølberggt. 24 OSLO 6
PARYKKER!

Parfy mer

Kosmetikk
Smykker i ekte sdlv og
vanlig enkle ting
Hjertelig velkommen!

Deodoranter
Hårlakk
Shampoo
Gaveartikler
utvalg
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LEKE OG OPPHOLDSAREALER.

Vel er s\ært opptatt av mangeien på barnehager i bydelen. Saneringskontoret har antydet et behov for ca.
I70 plasser. Dette tallet basrer vi
våre forslag på. Iqen vi vil understreke
,,rt vårt forslag ik6 torutsetter onnbygging og utkasG-i3e r fra eksisterende
bolighus. Saneringskontorets plan deri-not betyr at n:ndt 20 far.rilier må flytte.
t/i vil bruke åpne arealer i bydelen,
konkret bØr det bygges barnehager på
$pensakergt. 8b og Hurdalsgt. 5-10,
u rderhovsgata 27-29, Brinken 31, Normannsgata 11. I tillegg slutter vi opp om
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Disse normene fplges når man bygg,'r drabantbyer i utkanten av Oslo. Alle cr klar
over aL de vanskelig kan re,rliseres i, en
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vi dette behovet.
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Kvartalslekeplasser:15 plasser på l,5-2mål

NÅR DET GJELDER
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På Kampen har vi parker og plassei: bal<
skolen. Utover det mangler slike areaLer
i bizdslsl . Tar vi utgangspunkt i 11 i1 i,/rzorndonartementetS normer for lek_e-

t. kl. kvolitet - Prov selv!
Be om brosiyre.

kan dekkes ved å åpne opp I de tra:rges ut:
bakgårdene (f .eks murkval'talene på norrlr,:
I(ampen. ) Irlen det treng:i c-rc-1så of Fcti tJ
ti Icienapl

i rle tnmter

iig j.J.,Ir..l assene .
Flei:e av bedrift.ene på fampen er truet av
SanerJ_ngskontorets planer.Så vidt vi kan
forstå er fCO arbeidsplasser truet..Vi nera-rer
l4ork I lt\zensgL. ,Fargeriet og Blad.sentraten i
tsØgt.,City ?aktekking i Nittedalsgt,ol.
Karnpen Vei Ønsker å opprettholde de tokale
arbei dsplas sene -
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gjennomgangstrafi-kk. Denne må vekkl
Vi Ønsker også at bilene skal redusere
hastigheten giennom Kampens gater. Endel av de små sidegatene kan til og med
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f-n"frafrifiter
og sett istand alle bolighus på
liampen . Vi ønske r ,ikke me r riving .
?-.Byqq lTti barnchageplasser på 7 åpne arealer

stenges, det er Lrnødvendiq med bilk jøring der. Disse kan gj@res om til opp-
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grenset parkering
Parke

Da Kaml)en "
Bevar arbei dspl..:ssene i bydelen,l åde indus:
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trielr, småbutikkene og håndverksbedriftene.
Vj Lr:cnger fLerc åpne feflesarealer.
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Man må regn-re med at bilholdet på Kampen vil øke
noe. Byplankontoret ntyder 0,5 som et
framtidig taII (ca. 1000 bilplasser) .
Vårt syn er at dette kan lØses ved kantstein,/gateturparkering og i enkelte ba.l<ens biltall
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Saneringskontorets kart arr L2.9.79, kan
kr:n det nå ,Torda I sct
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til 50-60 Ieiligheter.
l4ellom Kampen
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"f vålerenga
alltomta på ca.24måI-Her
bØr boligbygging

gårder.
Arz do

f i I n:rknrinrrqhrrq

6. Vekk norl oir'n:rork idri nrrsf ra f i kkon.
1- En gjenncmgang av de sledene på Kampen hvor
det cr aktuel t rned nybygging,tilsier plass

pl.rss ril ca.I70 Iei1.

B.De e-ldre på r.anpen sine interesser må kornme
ndre anser vi for uønsket bruk av arealenc
fØrsL. Tr:1zor1eho 1 i ,re r må byo oes førsL på Xampen
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BUStøPET
iår gikk av stabelen i pent
hØstvær.Omtrent IOO barn hadde funnet
veien til Kampen skole, og mange av dem
hadde med nybakte bolIer hjemmenifra.
Postmannskaper møtte det også opp manqe
av, sJ-ik at alle de fiorten postene ble
dekke t.
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pcst til post, til de eLter en rundtur
gjennom Kampen endte opp i Menighetshuset.
Her var det boller oo brus, tegnefilnner og
prerniqutdeling. Ingen av deltakerene gikk
tomhendte hjem, og få triste fjes var å
se. Takk for innsatsen,velkommen igjen til
neste år.
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