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ÅnsMØTET
Torsdag 2I/2 avholdt Kampen VeI
årsmØte. Denne gang i Østkantens
folkets hus. Det var forholdsvis
dårlig frammØte, da bare 27 mØtte
(av ca.400 medlemmer). Beretningr
og regnskap hle opplest ocT vedtatt.
tyret la fram sine 3 anrneldte

saker, da clet ikke var kommet inn
flere saker.
1. Arrangrernentskomite "for bedre
å fordele arbeidet i Kampen Vel.
Den skal arbei-de sammen med stvret

forberedelser og gjennornff,ring
av velets tilstelninger. "
2. Valg komite. For hvert årsmØte
innstiller en valqkomite som består
v 3 personer sammensetning av det
]te styret. Ilvem som skal sitte her
elges på fØrste VelmØte etter

generalforsamlingen.
3. Porslag til mØtelokaler for
styretr/Velet. Skedsmogt. 6 r "Kunst
på arbeidsplassen", Norske Lenker.
Etterpå var det kaffepause.
Etter kaffepausen var det valg.
i1 arranfi :mentskomiteen : Randi

HvalstranC, I.nlenche Stray, Anne Lise
Helberg, GuCrun Nordmo.
Kampenposten: Sverre Syversen, Gro
l{artinsen.

sultatet av styrevalget som var

Pr@ydis Torstensen for
zat.

nstemmi-q:

estforkvinne: Turid lrlcAdam for 1å
Styremedl: fngrid Berg for 2år.

Birger DahI for 2år.
aramedl: Gunnar Brunborq for 1år.

Robert Loranqe for 1år.
Det b1e også enstemmig vecltatt at;

rkvinne:

"Årsmøte i Kampen VeI l:evilger
.1000 tiI Iiampenposten. f tillegq

ekker KampenVel opptil kr.500 pr.
nummer av avisa"

PLA NER F RA MOVE R

Ørste velmØtet etter generalfor-
amlingen blir ca.24/4. Innholc'let

er noe usikkert men det kommer vi
tilbake til ved oppslag i bydelen.

i bØr ve1 også iår ryclde opp og
forbedre uteplassen bak Normannsqt.
37 . Vi hadde tenkt å samarbei.de med
foreldrene ti1 unqene i Veslekampen

rnshagre. Datoen er ca.3/5.

så iår må vi fØre tradisjonen
idere rn.ed vårtur for elCre. l4å1et
r ikke fastsatt men vi håper å få

tiI en hyggelig tur ca.2'q/5.

17.mai arrangenent blir de: i park-
n iår også. Samarbeid meC lærere
ra skolen er Ønskelig.

llers har vi tenkt å avholde
nformasjonsstand vrlKampen kirke
oen l6rdager utover forsommeren.
r blir det muligheter for å k-jØpe

enposten, medlemstegning, dis-
usjoner, kanskje kakelottiri osv.
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BYFORNYELSEN PA KAMPEN
Eqlr jul jobbet vi i Kampen Vel
hardt for å få lagt vårt syn på
byfornyelsen i strØket fram for
myndighetene. Det var gitt knappe
frister for å komme med bemerk-
ninger det hastet, het detl
Nå, 3 måneder etterpå, har det
tross i denne hast ikke skjedd no
med planene. I boligetat:n, som
skal forbereCe Kampen saken til
Boli-gutvalget, er det stillings-
stopp og ilnderbemanning. Dette
fØrer til at vedtak for hva som
skal bev; res og hva som ska.I rj-ves
er utsatt. Pyplankontoret har: også
uts tt forberedelsen til Bygnir,gs-
rådet. Det er Bygningsrådets opp-
gave å vedta hvor det skal bygges
insti tusj oner , parkeringsanlegg ,
hvor det skal være boliger og hvor
arbeidsplassene skal sikres c,pp
rettholdt eller flyttet.
Helhetsplanene for Kampen blir
etter det vi har hørt, fØrst lagt
fram til behandling en gang utpå
hØsten

NYBYGGINGSFORSLAG .

A/s Eiendomssanering har fremmet
byggeplaner for halve kvartalet
mot Norderhovsgata rmellom Nitte-

c

G

iialsgata og Sonsgata.
OsIo kommune har forelØpig ikke
tatt stilling til om de vil
behandle slike delplaner fØr det
er tatt en helhetsbeslutni-ng.
Samme firma har også planer
klare for blokkbebyggelse i
samme stil som Tøyensenteret.
Disse planene vil de ha utfØrt
i de nedre delene av Brinkensgt.

Vi er redd at slike TVILSOII}4E
prosjekter nå kan presses fram
fordi !^elhetsplanene blir liggen-
de ubehan;ilet. Det qjelder å f-ø,I-
ge godt med og protestere skarpt
mot at den slags svært omstridte
prosjekter blir lurt inn i strøk-
et ad bakveier.

HANTSCH-FORLTS:

Etter at Ilanisch-systemet
med underselskaper har gått
konkursr €r det usikkert hva
som kommer til å skje Cer de
har hatt rive- og byggeplaner.
Deres datterselskap r "Konqsharr-
gen Byggeselskap", har frem-
met planer om et stØrre blokk-
prosjekt på Bririken 9-I7. Vil
nå di -se +.rekke';?
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Skal enda flere trehus vike plassen
fornye blokker?
Boligutvalget og formannskapet
fattet 2 ztedtak somme?en I979. De
gnkk ut på at deler au Kampen sk"aL
toangse?oerves ( ekspropz,iey,es ) au
kommunen, og at B0 boligen skaL
rioes . Vedtake " e? s åkalte f øz,s te-
9,,;gsoedtrtk. Karpen VeL har skyeoet
sin meni)ng om disse uedtakene, og
gå, stenkt inot den.

Nedenfor føLger en tenkt samtale
mellom to pe?soner. Den ene har
Lest Saneringssj.. fens instiLling
(ao 25/5-79) son fønte til de neonte
uedtakene. Den andre uet ikke om
oedtakene, Lcngi nindre sanerings-
sjefens innstiLLing tiL den.
(De som oil Lese Kampen VeLs uttale-
Lser kan henoende seg til Frøydis
T ors tens en, N ormanns g t,. 4 I . )

A: f,ampens særpreg er
B: Å, hvordan det?
A: Fordi Oslo Kormune har foreslått
å rive betydeli.ge deler av Kampens
trehus.
B: Inten hvorfor det da?
A: For å bygge blckker me'r -rye lei-
ligheter istedet.
B: Nei, detter skj(nner jeg ikke.
Hva går dette ut på?
A: Kommunen har allerede vedtatt
første gang å rive 80 boligerrfor-
delt på 23 eiendommer her på xam-
pen. Pussig nok gjelder det små
trehus.alt sammen. Det er ingen som
foreslår å rive murblokker. Bare
srnå trehus.
B: Dette hØres merkelj-g ut. Lar il.-,ke
disse trehusene seg utb'edre, da?
A: Jovisst g)ør de det. AIle sammen.
Selv kommunen sier uttrykkelig at de
aller fleste av trehusene er i såpass
god stancl at de lar seg utb,edre.
B: Jå, nettopp, C.et var det jeg trod-
de.Men det blir kanskje for clyrt?
A: Nei, det gjØr det slett ikke.Også
på dette punktet sj-er kommunen at de
aller fleste av de trehusene de Øns-
ker å rive r €r billiqe å utbeCre i
forhold til å rivb@.
Det er faktisk under halve prisen å
utbedre istedenfor å hygge nytt. Vet
4

)

f,

du hvordan kommunen uttryk dette?
Jo, den sier: "kostnadene ved utbecl-
ring vi1 ligge vesentlig under kost-
nadene ved nyL',ygging". "Vesentlig
under" er altså rundt halve nrisen.

alvorlig truet.B: Men da qår vel kommunen iirn for
den billigste lØsningen i disse
knappe tider? Kommunen sk;arer jo
ned på båd.: det ene og det andre,
og Cen tar vel hensyn til at vi
som skal bo her etterpå, itke har
verdens beste råd, vi heller?
A: Å, nei da. Som sagt: Kommunen
går inn for det aIler dvreste en
kan tenke seg for alle parter,
både for kommunen selv, med tvan-
gserhverv (ekspropriering) av en
mengde ei-endommerr pl:.ss riv:ut-
gifter for Ce 8: boligene soln
kommunen vi1 river pluss utgifter
meC å skaffe ny bolig til de som
får revet huset de bor i nå. Du
kan tenke deg at .let blir ilike så
veldig bitlig å bo i de nye blok-
kene som kommer.. Men entreprenør-
ene som har brukt mange penger på
å planlegge blokker her på Kampen
er jo glade over en slik utvi-kling
da, vet du.
B: Nei fysj-a-megl Dette hØres
ille ut. Hvorfor vil ikk-e kommun-
en gjØre det som er biIligst, da?
A: Jå, det lurer jeg ogsår på. Jeg
prØvde å finne noe svar på dette
i skrivet til kommunen. Det står
bare at "det som er billigr €r så
dy:t".
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B: Hææ? Nå tul1er du fært?
A: Nei da. Det står: "Det er al-
Iikevel grunn ti1 å peke på at
problemet med finansiering av
dyre utbedrj-nqsproFjekter etr
problematisk".
B: Men utbedring var jo under
halve prisen av nybygging, jol
A: Ja nettopp. Så" nå har du hØrt
om et "problematisk problem" for
kommunen. Vil c1u hØre flere eks-
empler på slike rare krumspring
fra kommrhnens side?
B: Ja takk, Dette h@res jo festlig
ut.
A: I dette skrivet jeg snakker om
står det at "Byantikvarens anbe-
falinger bØr veie tungt i avvein-
ingen mellom nybygg og utbedring"
O! byantikvaren anbefaler jo ikke
riving, rkkurat. Videre står det:
"Kampen har flere gatepartier som
er Elgglelt bevarjngsv også
innenfor de aktuelle nybyggings-
områdene". Og d rt neste kommunen
g)ør r et å vedta at dette skal
ri ves.
ETFiln byantikvarens anbefalinger
skulle {o veie tungt, sto cletl
Har kommunen hoppet bukk over
dette da?
A: Ja, det har de nok. Det pas-
set-ikke inn i planene å ta hen-
syn til byantikvarens anbefalin-
ger likevel, men det tar seg jo
pent ut på papiret å skrive slikt
B: Finnes det ikke noen lov som
s-Ler noe om sånt som dette?
A: Jo, det er en lov som gir kom-
munen adgang til å rive det de vil
og bygge nytt hvis det er "påtren
gende n@dvendig" ut fra "tidens
og fremtidens krav", som loven
sier.
B: Jaså, "- påtrengende noidven-
dig?" Det var jo sterke ord. Hva
sier kommunen til dette, da?
A: Ne', kommunen nevner ikke
dette med et ord.
B: E, har ikke kommunen lest I
loven?
A: Jo, det får vi jo håper III€D i
dette kommune-skrivet holder de
kjeft om at. loven inneholcler sån-
nt krav.
B: Men går dette ånr da? Å fortie
noe så nt? Det er jo forresten ut-
bedrinq som er påtrengende nØdven-
dig ut f:a disse kravene clu nevn-
t€, hva var det du kalte dem ig-
j ene

A: "Tidens og fremtidens kra\'."
B: Jå, nettopp. Det mai da selv
politikere skj@nne, åt det er ut-
bedring som er i pakt med tidens
og f rerntidens kreav, ikke sånn
Enerhaug-ri.ring og nybygging.
Hva heter c'lgnns loven, sa du?
A: Byfornyelsesloven.
B: Akk ja, sann. Ja, dette hØres
ut til å bli en ftott byfornyelsel
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EAMILIEKROKI]N
klar til innflytting !

Det er, Lenge siden Kampenposten kunne melde ttFAI.If LIEKROKEN ER REDDET!tl
Men ingen tror oeL at et rehabiLiteringsprosjekt blit, bra bare huset
får stå. Kampenposten har fonsøkt å føLge med i hpa som har skjedd,
og tsi lzar snakket med beboe?e, arkitekt. og hå.ndoerkene,

Planene for Famili-ekroken omfatter
nå Norderhovsgt. la, 1b, 3 cg 5,
og Nannestadgt. 5. Eiendom ,icn
skal overtas av borettslag når ut-
bedring er ferdig.

AF.KITEKTEI'iE
heter Terjesen og Kjellstad. Rolf
Terjesen iorteller: Til sanmen
blir det 15 leiligheter: 9 4-roms
og 6 2-roms. Opprinnelig var det
hele 55 leiligheter, men sarnrnenslå-
ing har foregått i lang tid. Atle
tidligere leieboere får bli boend.:
'-dersom de Ønsker det. Dette qjel-
der også folk som hadde korttids-
kontrakt. Dette har vært vært mu-
lig fordi flere leiligheter sto
tomme i Norde, h,:lvsgt. la; de ble
bI.a. brukt som 1ager.

Noen bel>oere har måttet godta
stØrre leiligheter enn de egentl rcr
har Ønsket, fordi kommunen stiller
krav om at rehabiliteringen skal
gi mange familieleiligheter.
HVA MED PRISEN?., Det blir nokså
dyrt, 2700 kr/m'. Dette er ca.

200 kr mer enn planlagt; det sto
dårligere til med vann- og kloakk-
Iedningene under jorda enn vente!
De små leilighetgne er på 42,5 m' .
IIusleia blir ca. 600 kr,/mnd, inn-
skudd ca. 7000,-. {-roms leilig-
heter (omtrent 85 m-): ll0C/mnd,
13000 i innskudd.

HANDVTF.KERIiE

Kampenposten mØtte opp en sur morg-
en for å få en prat med håndverker-
ne som arbeider i Familiekroken;
Vi kom for seint til morgenkaffen,
og alle var i fuII gang med sitt.
Men vi fikk i alle fal1 noen ord
med formann Andersen fra firma
Johan Ol-sen & Sønner, som har an-
budet. Rehabilitering var eL nytt
felt for de fleste som jobber her,
forteller Andersen. Det byr på
interessante oppgaver, men å rive
ut gammelt kan ofte være en grise-
jobb. Andersen karakteriserer
standarden på husene f@r utbedrinq-
en startet opp som fra elendigr -til ganske bra og bra. v

De gamle uthusene i
Familiekroken er ?eo-
€t, og gårdsrommet
skaL opparbeides tiL
hage med LekepLass,
benker oso. Kommun'
en yten 55000 kr,
mens beboerne betaler
Like mye selv. Den-
med kan borettsLaget
få et trafikkfnitt,
åpent område, som både
ganle og unge bunde
kunne få stor glede ao,
Tnerne på biLdet skaL
også få- bli stående.
BLir dette Kampens fin-
este koartaL?
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GODT I]ÅNDVERK
Opprinnelig ser Cet ut tit å ha vært
meget bra håndverk. Iqen systemat-
isk vedlikehold har manslet. f
stedet har beboerne gjennom tida
måttet foreta sitt eget ofte mangel-
fulle lappverk. Som eksempel kun-
ne Andersen fortelle orn el lagkake
av 4 gulv og 2 gulvbelegg som de
hadde tatt ut av et rom..

At det er bra arbeid fra begynnel-
sen vi-tner grunnmurene om. De er
det ikke gjort noe med, bare ut-
vendig pussing og flikking her og
der. Ellers fikk vi inntrykk av
at arbeidene ble utfØrt etter en
n@ktern standard, det har ikke
vært rom for noen som helst luksus.
Dessuten var det på forhånd meget
vanskelig å vurdere hvor omfatten-
de j,Lben kunne bli; noe tilleggs-
arbeid var påkrevd etter sorn lage-
ne ble skrellet av og det qamle
kom for dagen.
STOR INTERESSE BLANT BEBOERNE
Andersen syntes det var svært opp-
muntrende med den i-nteresse for
arbeidet som ble vist av de fram-
tidige beboerne. Et eldre ektepar
kom sågar innorn hver dag for å se
hvordan det gikk med leiligheten
der es .

BEi]OEFINE

f Norderhovsgt. Ia har folk nå be-
gynt å flytte inn. PauI Johansen
forteller at, det lik6il6G'iæ
måneder seinere enn planlagt. Jo-
hansen har fått en rommelig leilig-
het med 2 stuer , 2 soverom, kjøkk-
€nr bad/I^lC t og vaskerom. Selv har
han fortsatt der den nokså sparsom-
me utbedringen stoppet: IIan har
lagt plater på vegger, teppe på
gulvene osv. Endel mangler :
Svake dØrer, skeive tak, vannrør
som fryser. trlen i alle fatl det
siste har entrepren@ren lovt å
rette på.

Johansen har bodd på Xampen i 30
år, hvorav l0 år i Familiekroken.
Fian er glad for å f å bli boende;
takket nei til tilbud om leilighet
på Furuset. Egentlig er han stort
sett forn@yd med rehabiliterincen,
og han synes ikke leiliqheten er
blitt urimelig dyr.
Fru Hornås t'ilhører den eldre qtar-
AtTamæoere, fødx og oppvokst
i Norderhovsgt. 3. Hun skal tilbake
dit når leiligheten hennes blir fer-dig - derfor bor hun, mannen og søn-
nen bare midlertidig i nr. Ia.
Fru Hornås er også stort sett
forn6yd, selv om kjØkkenskapene
mister knottene og hengslene faller
av. fkke alle gulvene er rettet
opp. Men fru Hornås synes det er
skj@nt med bad og IrtC - hun har ven-
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PAUL JOHNSEN BEBOER

HORN ÅSFRU BE BOE R

Forts. s. IO



KuN,STGALLERI på
KAMPE,N

Kampen har blitt kjent for forskj -

ellige saker r og miljØet her oppe
har skapt folk med manqe gode
kvaliteter, men noe typisk kunst-
nerstrØk har det aldri vært. llår
folk hØrer ordet Kampen er det nok
de færreste som umiddelbart forbrin-
der dette med kunst i tradj-sjonell
forstand. For noen år siden ville
nok mange sagt at det ville være
like håpløst å starte et kunst-
galleri på Kampen som å starte
golfktubb på VåIerengen og det er
da hei-ler aldri blitt prøvc1. f kke
fØr nå. AlIe kunstgallerier lictger
på vestsida av elva. AlIe untagen
ett, og det ligger på Kampen og
håter "Galleri Kampen".

GALLERIET I KAIIlPEI\iBAKKEI'{

Galleri Kampen ble åpnet den 14.
februar med fanfarer og fakler og
200 mennesker. Maleren Knut Rumohr
er den fØrste utstilleren her, og
han uttalte ved åpningen at han
syntes dette var byens beste
utstillingslokale, og vi rnå si oss
enige i at lokalene har fjernet
seg et godt stykke fra clen anonyme
tilværelsa r de ffrte t5-d1j-gere, på
hj@rnet av Nannestadbakken/liclrder-
hovgt.
KP spør hvordan i allverden inne-
haveren Joronn Dahl kom på å starte
et galleri på Kampen.
Hun forteller at hun selv bor på
Kampen, litt lenger oppe i Norder-
hovsgt., og alltid har drØmt om å
starte et eget galleri. Joronn
Dahl er født i Danmark, datter til
maleren Peer Lorentz Dahlr sofil
opprinnelig er norskr og det var
også flere andre malere i familien.
Siden hun vokste opp i et kunst-
mlfjØ falt det naturlig at hun
studerte kunsthistorie samtidig
med at hun arbeidet i Oslo Kunst-
forening, så hun har den kun:.ikap
som skal til for å starte et qall-
eri. Da hun så at lokalene vai
lediø, gikk hun og spurte om å få
8

leie, eieren likte tankenrog dermed
fikk vi Østkantens eneste galleri.

GALLEF.IET ERA BESØKT I-IITTIL

Joronn mener at det er fullt mulig
å drive et galleri he'r oppe, både
fordi- folk ikke har noe imot å
komme opp ti-l Kampen for å se kunst
og fordi det er nytt og spennende
å se Kampenboeres reaksjon når de
nå for fØrste gang får et slikt
tilbud i bydelen. Hun mener at selv
om det er uvant vil folk kunne få
et normalisert forhold til kunst
etterhvert. Slik at de kan bare
stikke innom og titte på utstill-
j-ngene, bli vant til å se forsk-jel-
lig kunst.

OGSA Lt]KALE KUNSTi.iERE

Men Galleri Kampen skal ikke bare
bli et lokale for elitekunstere,
lokale kunsterer sorl det har blitt
noen av etterhvert på Kampen, skal
også få sin sjanse. P1anen er oqså
at Galleri Kampen skal bli et lite
kultursenter for bydolen. Joronn
håper å få tiI utstilling av ganle
bilder fra Kampen, med foredrag,
musikkaftene o.1., slik at Kampen
får et lokalt, fast kulturtilbud.

ET BI LDE BØP G.JøRE FOLK GLAD

tlvorfor trenger vi et galleri, hva
er kunstens oppgave?
Joronn Dahl mener at dette er et
spØrsnnål med mange svar, rnen det
viktigste for henne er at kunst
skal skape glede. I{un rnener at et
billede skal kunne gi noe i seg
selv. Ilvis en opplever noe' blir
litt qladere av å se på et billede,
så har det oppfyllt en funksjon.
Kunst kan brukes i- mange sanrmen-
henger, både politisk og til andre
formål r og det bØr være plass til
forskjellig type kunst, men Joronn
Dahl mener at det viktigste er at
det qir folk en god opplevelse.



KAI{PE N I I'iGEI! KUI\JSTIiEF KCLCN I

Ønsker du å gjøre orn iiampen tit
en kunstnerkoloni?
Jororrn Dahl 1er, og svarer et
bestemt nei. IIun liker Kampen slik
det er og mener at dette ville bli
kunstig. En bydel bØr ha en balanse
av forskjellige folk, og innslaget
av kunstere bØr ikke bli for stort.
De b6rr gli i:in som en naLurliq del
av bydelen, sammen ned andre folk.
fngen er tjent meo et "Dammstred-
et" eller lignende forskyvninqer av
lokalbefolkningen. Dalansen bØr
bevares, ikke bare bygninc-tene.

TA FN TUFI OG SEi

Galleri Kampen har holdt åpent i
tre ukerr 09 har hele tiden vært
jevnt og godt besØkt, og den nå-
værende utstillingen solgt godt.
Gledelig er det at også rnange av
lokalbefolkningen har benyttet seg
av tilbudet, både som publikum og
kunder. Det finnes bilder i fors-
kjelliqe prisklasser, og de er
gratis å beskue, så ta en tur
innom og titt på hva kunstnerne

driver med ! Galleri Kamnen licrcrer
midt i Kampenbakken t og er åpååt
hver dag fra 11.00 til 16.00 og
torsdager ti1 20.00. Mandager stengt.
En ny utstilling åpner 13.mars
kI.19, og her deltar 20 kunstnere-
så det sku11e være noe for enhver
smak. Vi ønsker Galleri Kampen og
den dristige inneha-'er velkommen
hit, og tror d;: vil bli et trivelig
innslag på Kampen:

''Rij',.Fi
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Forts. fra s,11.
av ronmene.I og 2 avdelincts barne"
hager blir forsØkt flere steder j.

OsIo bl.a. pga tomtestØrrelsen. Og
det er helt klart at en ninclre
barnehage gir stØrre muliqhet og
fØlelse av virkelig å kjenne hver-
andre og derav et bedre grunnlag
for samhold/samarbeid.
Jan: Har dere hatt besØk av folk i
strØket ennå ?
Ivlaria: Joda, vi har da snakket med
mange. Noen har kommet innom og vi
Ønsker flere velkommen, Jeg vil si
at nettopp noe av målsettingen vår
er å bruke miljØet på Iiampen og hli
endel av det. Vi har allerede kon-
takt med fritidshjemrnet oq barn':-
hageklassen på Kantpen sko1e, og en
avtale oni besf,k og Iån av gymsalen
er på gang. Ellers vil vi forsØke
å besøke forskjellig småindustri på
Kampen for å se hvordan ting lages/
arbeidsoperasjoner utfØres. Kampens
park vil vi også benytte oss så nye
som mulig av.
KP: Noen spesielle Ønsker nå i start
fasen av barnehagen?
Samstemmig:F/rskolelærer på den ene
avdelingen så fort som rlrrlj-gr.
Vi slutter oss helhjertet tiI dette
Ønsket r o(I håper Dag , Randi ,I.'laria ,
Siri og lr'larianne vil trives på
Kampenr 09 at den bre':le harnehaiJe-
erfaringen de har vil komme harn oq
voksne på Kampen til glede og nytte.

KAROSSE R I. MATERIELT

At,'t' I lll l,til.ji\rlst'1.,\
()(; lI l,s.\ LNl,\ ti l.r ri,\tt'l'r ti t.r.. lt

fl>_=r{s\>!::2

Forts. fra s. 7
tet hele livet på en slik luksus I
Spesielt nevner hun også. elektri-
siteten: FØr sprang sikringene i
ett kjgr, mens nå slipper hun den
ergrelsen.

Ca. 700 kr/mnd må familien på 3
betale. 2 har alderspensjon'og 1
er uføretrygdet, slik at de er be-
rettiget til kommunal stØnad.

I'IYE BRA OG iiOE DARLIG

Rehabiliteringen har en standard
som viser at planleggere og entre-
prenørerhar brukt sparekniven der
de har kunnet. Kanskje har dette
vært nØdvendig: Vi har hele tida
visst at Familiekroken ville liqge
@verst på skalaen når det gjelder
kostnadene ved rehabilitering av
kampenhus. Likevel blir boligene,
såvidt vi kan s€r ganske bra., og
atskillig billigere enn ved ny-
bygging. Vi er sikre på at Familie-
kroken vil bli et trivelig boretts-
Iagr og at rehabilitering gj@r det
mulig å ta vare på gode bomiljØer.

Rehabilitering er en gy virksom-
het, og det er ikke å vente at alt
skal gå knirkefritt fra begynnelsen.
Vi må 9i byfornyelsen tid til å
finne sin form, men sarntidiq holcle
vedlike diskusjoiE om hvoråan den-
ne formen skal bli:

ELG MIDT I KAMPEBAKKEN

RADIO-TV-STEREO
TIL RIMLIGE PRISER

Nannestadgt. 4 OSLO 6 tlf. 196229

7=N TO9EN FOTOSENTER
l\\ ,/,/l ,,,,,,,.*o,
E- I. DAHTING

Vi fotograferer brudepar - familiegrupper og barn.

Fremkalling og kopiering raskt og med beste kvalitet fra Kodak

laboratorium.
Rimelige priser på kamera - film - rammer og album.
'Besøk 

vår nye forretning i Hagegt. 28 ved T-banestasjonen på

Tøyen - tlf. 19 37 69

LøII{NSKONTO I SPAREBANKEN ER
STARIEN PA LANGLAN

S$Prnllmufitl
FILIAL TØYEN, HAGEGATEN 22

TLF.: 197863
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VESLEKAMPEN BARNEHAGE -BAK SKOLEN

:::" ' '"''ll':,,- l...,'l

: , f:::::r :tri:i:-itir!11:.r::i.::ia:..t:...::1,,..!.!.:: 
ta 'iilit '',,,tt,',,,,*,,gn%,

Godt skjermet au Kampen skole i
ELuerumsgata, Liggez, et nyoppført
trehus i en etasje. Huset er det
føz,ste aD ialt B planlagte, nU€
barnehager på Kampen - som vil på
sikt gt. bydeLen en barnehagedekn-
ing på 7 5% au aLLe barn i førskole
aLd.er. Det han i den s einere tid
oert et stigende behou for barne-
hagepLasser, og VesLekampen barne-
hage representerer utuilsomt et
utuidet tilbud i riktig retning for
barn og småbaz'nsforeLdre på Kampen.

Kampenpostens medarbej-<ler tok
turen bort tiI barnehagen en for-
middag og fant barn og voksne i
ivrig lek med modelleringsleire.
Personal et på 5 : lr.aria, Dag, Randi ,
Siri og I'iarianne, ogt barna syntes
det var helt greit med besØk og
tok gjerne en prat orn barnehagen.
KP: Hvor mange barn og voksne er
dere på iruset her?
Ir{ari.a: Vi har 22 barn i alderen I\
-6 år fordelt på to avielinger.
Irlarianne (assistent) og nag (førskol-
elærer) arbeider på den ene avd.,
mens Randi (barnepleier) og jcq
(bestyrer på halvdag) a: Leider på
den andre. Vi sØker etter f('r-
skolelærer i halvCagsstilling på
den ene avdeling men har ennå ik-ke
fått søkere her. I tillegg har vi
en kj@l<kenhjelp i 34 timers post.
KP: Det har vært en del snakk orn
at barnehagen hadde vanskeligheter
med å kornme iganE p.g.a. rnanglende
bemanning.
Ilaria: Det er riktig at åpningen
bIe forsinket, Huset var il:ke
ferdig j- desember som planl-agt. f
tillegg kom problemene med ansett-

elsesstopp i OsIo kommune, og dis-
pensasjon ble ikke gitt før i beg-
ynnelsen av januar. Dessuten hadde
vi innbrudd like fØr jul, hvor alt
kj@kkenutstyr b1e stjå1et. F1t
dette gjorde sj-tt til at åpningen
ble ca. I mnd. forsinket.

,,, KP: I'Ien nå beqynner alt å komme
,iu L Sjenge?
lii Dag: Nå har vi bare hatt barn her
,, i to uker, men hovedinntrykket

hittil et at barna trives og at
innkj@ringsperioden med så mange
nye barn har gått langt grei.ere
enn vi hadde regnet med på forhånd.' "KP: Hvorc"lan har kontakten rned for-
eldrene vært ?
DaE: Vi hadde foreldrernøte f 6r vi
tok inn barn i barnehagen, oo det
bidro tj-t å skape en skikkelig
start på samarbeidet, og vi har
bare hatt gode erfarinqer.
KP: Hva med plasseringen av barne-
hagen - sett i forhold ti1 trafikk
og miljØet rundt?
l'Taria: Vi synes barnehagen ligger
bra tj-1 med lite gjennomgangstraf-
ikk og et miIj4 med butrkker,T-bane,
;kole rmrn. rett ut:nfcr dpra.
KP: Det har vært mye snal:k omrfra
barnehagehold, åt barnehagene er
for store har for mange barn på
små avdelinger, og at utelekeplassen
ofte er rent for liten.
Dag: Det er helt k'art at utelelle-
plasser vår er altfor liten og at
den ikke tilfredstiller kravene tit
stØrrelse slik vi finner det skis-
sert i lov om barnehager. l.Jår Cet
gjelder selve huset, må vi si oss
forn6yd med plassen ogi utforminqen

Forts. s IO.



FORANDRINGER PÅ GODT OG VONDT

iiii:,lilliiliililii;,::ii'iiii

Hva skal skje med l.iormannsgt. 48A og B nå at Hanisch er konkurs?

ffi
Hyggelig å se at
har flyttet j-nn i

en ny glassmester
Brinken.

Kommunen har
Ia sin gård i

tydeligvis råd ti1 å
Skedsmogt.6 stå tom.

Vi har begynt å ta inn
små annonser i Kampen-
posten. De koster kr.5
pr. stk" t og hvis Cu
erinteressertiåfå
inn en i neste nurnmer,
kan du rinqe 19 23 60.

ANNONSER

rnæIkm.ap
Sallerl s6

Letbhet på" Kamput
-, n27 40

YI TREA'6ER IfJFLP
3 DA6ER I ul\Et't.t
Arcncr,t fivER LøRDÆ
rildLv0RSEN l41toN t ALTV

ffiT FDR.ENI N6EN TIL NoR<KE
It l-!^ ll

ll-95n ll FCRTUåHINNE5hgRKER9

\l{Ul BEvARTNc
'lliT,enocr bildr ka g an le,
tfanpft Har { ^n.æt1-,?, -iE 

^,7å 
p e c>i rit' ;2ætr!fi 5]a,f c

KAM?ENPC.'TENgK FR E^ solt li+N
sk8 tVE en HftSrctry

Aknatønlø:l?z-3 6o

Jfuun- laa*w'gau
l+åtu- {ov /nr{ +

' h,b{u, l,rlesn rE g, ral.
tBQSoJ

Z: årl4 .'Jrrele)ø

høt<lr"(pLØf'vtt
4)Watl$r"bÅe

KAMPEN VASKERI
NORNTANNSGA'fr\ 4.1

Ttf . 61 34 04

Apent:9 17

U MOTTAR ALTI VASK
OG RENS

., Teppercns:
rpaf pe}1l{€I.
Vi. har en tepperense-!

lmaskin til i-rtleie. :
aaaaaaaaaaaaaoaaaaaataaoaaaaarcrao



FORANDRINGER PÅ G$H}T €}ffi VONMT

S@rumsgate 6-8 pusses opp.
Tilleggsisolering og nytt panel,
et eksempel til etterfølqelsel

Filipsgate 2 er blitt en skam for
strØket. Takket være vanskjØdsel
i lØpet av vinteren fra qårdeier
Roald Stenberql

WÅ

Nye blikkplater legges på erinkens-
gate 45, endelig!

Brinkensgate
om omfattende
innvendig og

5, stillasene forteller
moderniseringer både

utvendig "

73



Forts. fra s. 3
DAGIIJBIqUTBYGGINGEN I STRøKET

Det er vedtatt å bygge m.idler-
ticrig Caghjem i Fturdalgt. 7-9.
Byggearbeidene skal ta til før
ferienr €r det blitt sagt. Vi
ønsker også dette tiltrengrte
daghjemmet velkommen, og håper at
vedtaket om at det skal \.ære rni<i-
lertidig omgjy',res til permanent.

GATEBRUKSPLAN FOR KAI\:PEN.

Byplankontoret ,i1 i 1/pet av
vårer lage en gatebruksplan for
Kampen. Det vi-l,tigsLe siktenålet
er å redusere gjennomgangstrafik-
ken. Vi håper også det blir lan-
sert forslag om lek- og oPPhoId-
sgater for oss i strØket. Vi er
spent på resultatet av de_tte

^urcrtrStlt tNSrALLAløt
Bogate 10, Orlo 6 HURTTG SERVICE!

Tclcfon 68 87 85, priv. 26 08 62

HUSINSTALLASJONER ALT I INDUSTNI- OG

VARTEKABEIINLEGG AUTOMATANLEGG

arbeidet oq håper at positivetiltak vil- realiseres- så fort
sorn mu1ig.

TRIKKESTALLTOMTA PÅ JORDAL.

Denne tomta har blitt frigitt
fra Oslo sporveier.Det betyr
at planlegging av trygdeboliger
og farnilieboliger nå kan settes
igang.
Her bØr man komme igang så fort
som muliql

Styret i Kampen Vel vil fortsatt
fØIge utviklinga på Kampen nøye.
Skjer det ting som dere synes er
viktige, så kontakt ossl

llilsen styret i Kampen Vel,
Normannsgata 4I. (grØnn postkasse)

G/ass huset A,s
Brinken 29 - Oslo 6

Vi utfører alt i glassarbeide.

ORNANIENTGLASS
B\GNING.SGLASS
MESShICGLASS
BLYGIASS/MOTWER
BILGLASScTLULrrDO 

I

SPEIL I

INNRAMMING
REMRASJONER

VAREVINDUER
ETTER TvIÅL

Ring 67 97 27 - dag og kveld
Rask og sikker service

ued Kørrpens park - Sonsqt. S

TOtsAKK
FRUKT
S.JOKOLADE
VARf"lE PøI.SER
BLÅDER
MINTRALVAI$I
KAKER
IGFFE
LYSPÆRER

SIKRII6ER
TOALEfiART.
ETC,

Tpr'liNcstro-nn,

lirror4aaor. rn99 _ ln99

iielgedager: I3Ø - 2Op

Gamle og nye kunder
Ønskes velkommen

Med vennlig hilsen
ii0li?qll fGij,f,?ril.

ALT I BELYSNING OG SI4A APPARATER

EL FAGI4ANNEN Skedsmogata l5

ALT I KOLONIAIVANEF

EGEN AVOCLtNG

FOR UKEgLAOCN

SJOKOLAOI OG

VI HAR OGSÅ

vAFME poista

OG TOASTY SNACKS

mandåq.t'rrd4 on$4
l'.daq rl I r7

ro'edås kl 8 19

rord4 tl I la

VI SRINGEA

GOO PAAKEFING

FRUKT &
GRØNNSÆ(.

It1ørnetx
NORMANNSGATEN 2

Godt utvalg i,

Frukt, grønnsaker & blomster

TLF:198580

NÅR DET GJETDER
SELSI(APSMAT
GÅR YI TIL øJ,rrrraD.fuzd

Norderhovsgt. 7
Trf. 19 59 90 . 19 77 88

SN'7IER . KOLDANNE'ilII{GEN
MIDDAG

,(År(ER - 
'S

kl. kvolitet . Prov sclv!
Be om brosiyre.

t.
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M 6OCr(-ROa
Kampenposxen haz' fått Leserinn Legg
fra to ienter om soek-roek"en nyLi11,
og aet sAnes ui er ueldig hYggelig.

Vi er to jenter son går i 6.klasse
på xampen skole. Vi var på sock-
rocken sorn dere arrangerte i gym-
salen i februer. Vi syntes det var
veldig gØy der og ønsker at dere
kan arrangere flere sock-rocker.
Det er veldig lite å gjØre på
Kampen i helgene (særlig lØrdags-
kvelc), og vi syntes det er bra
at noen vil gj@re noe for oss unge
på Kampen. Vi tror at flesteparten
syntes det var fint på sock-rocken
noe som viste seE da vi gikl: rundt
i klassene for å spøre om det var
noen som ville ha f lere -cockerocker.
Det var L73 :l.-ver som svarte at
de gjerne ville ha flere sockeroc-
ker. Vi håper på et sockerock etter
påskeferien. Kan vi beglznne å glecle
oss ?
Vennlig hilsen, Christin Sm.eruC,
Beate Smestad oq 173 andre elever

Christin og Beate har spurt
elevene i hele 13 klasser on de
ville ha en ny sock-rock. Det er
litt av en gallupp jobh,r og det er
ikke tvil on. at det er store for-
ventninger om en ny fest. \/i spurte
jentene om det var noe som må gjØres
anderledes neste gang. De hadcle
hElrt hva Kampen Ve1 betalte for
disc-jockeyen og syntes at han
kunne de godt være uten neste gang.
Da blir jo j-nngangsbilletten
billigere også. Dessnten syntes de
det var for mye 1]r= i halve salen-
og så juletrelys åal
Kvelden hadde blitt lengre hvls
det kunne begynne 1 time fØr.
Kampenposten foreslår at Kampen Ve1
tar ungdommene med på råd og lar
de være rned i arbei.det med neste
sock-rock.

på Kampen skole

,, / i



r IS](IRENNETT
tørdag 16 februar var det duket for ,,,i

Kampen dag. Det startet med korn- ;i

binert skirenn/hopprenn i Kampen ;;Park. Etterpå var det sockrock i ,$
gymsalen på- skolen. Dagen opprant 5
med et aldeles strålende vær, ola
skinte og unger og voksne l:oste seg
i parken. 49 deltakere ha<lCe melCt
seg. 35 i langrennsporet og L4 i -'
hoppbakken. Det ble nok satt manqe {"
personlige rekorder i lg1ypa som gikk
rundt bassengetrog sikkert også i
hoppbakken hvor de lengste hoppet
nesten over til Ola Narr. Etterpå
var det brus og pØIser og utdelinq
av diplomer.

Sockrocken foregikk i gymsalen. Det
r.ar virkelig gØy å se hvordan unger
fra 3.klasse og opptil 16-17 år
kunne gå så godt sammen. Vi må stØtt-e
det vel-medlemmet som påstår at på
Kampen er det bare kjekk ungdom.

liier av innholdet kan leses på sist:r
side, hvor to av deltakerne uttaler
seg.

\ts4q$h,ffi.deh

Luftig svev, men hva med
nedslaqet?


