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TREFSGER
nummeret er, som leserne al-t har sett,
Økonomisk skrik.
Kampen vel har også en slunken kasse. Derfor vil vi hensti1le tit alle gamle medlemmer som ikke har betalt kontingenten for t98f om å g1øre dette snarest. Andre Iesere som
velkommen til medlemsskap.
ikke er medlem, Ønskes hjertelig
Medlemsskap tegnes/fornyes enten ved å mØte på kontoret
tirsdager mell-om
i Nannestadgt. 7 (Kunst på arneidsplassen),
kl-okka 19 og 2I, eller ved å sende pengene over posgiro til
Kampen Vel, Oslo, postgironummer 2 10 62 19.
barn og
Kontingenten er: Voksne kr. 25,-, p€Dsjonister,
skoleungdom kr. 10, -.

HVA SKJER YIED KAMPEN?

Hovedoppslaget i Kampenposte:] denne gang er viet kommufor bydelen vår. Den 22- oktober skal byqnens planforslag
etter
ningsrådet 2.gangsbehandle forslag til disposisjonsplan
bolig
nesten 10 års planlegrging. 3. november fØLger kommunens
utvalg opp med behandling av forslag tiI nybyggingsområder.
til mØte om disse planforslagene
Kampen Vel inviterer
for Byplankontoret og Boligog represententer
med politikere
etaten. MØtet holdes i Menighetshuset torsdag I5. oktober
klokka 19.00. NløL fram 09 ta del i diskusjonen om Kampens
framtid. Kaffe og kaker serveres
Tirsdag 6. ok'-ober opprant.
med strålende vær I og et.
nesten vårlig dracr i. lufta
A1t få tilret.te
for
VeIets høsttrrr for
pensj onister .
Kl. 9.00 startet bussen fra kirken med 33 for:ventningsfulle mennesker ombord. Turen ikk i år ti1 Oslos nve oq
gamle drabantbyområder.
Vi besØkte steder som HolmIia, Lambertsete::, BøIer,
Tveita o.a. Første stopp gjorde vi på Stovner kjøpesenrer,
hvor det ble tid for kaffe og en strekk på beina.
På neste stopp, Romsås senter, ble .zi_ tat I hyggelig imot
,dv senterf o::valter Per Kr. Larsen, sorn vist-e rundt og f ortalte om intensjoner med RomsåssenLeret hvor hovedvekten er
lagt på sosial service, og ganske få butikker.
Turen gikk så videre tiI de ',tidIigr:
rlrabantbyer,' Bjøl_sen
Torshov og Ul-1evå1 Hageby, som i ag f aI:t_isk er blitt
en
integrert
de1 av Oslo sentrum.
Vi avsluttet
med middag sanit IoCdsalg !,;å G:ref senkollen,
og var til-bake på Kampen kl. I7.00.
Til slutt vil jeS på vegne av styret i K;;;npcn Vel. få
takke f or en f in opps lutning , og f or ei: f pnl-:r.-.+ i ck hrrn
..: J9eliS selskap underveis.
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Butikkene er i ferd med å stenge. Haslebussen fra
sentrum sv'inger opp Nannes tadbakken. Fol k snakker sammen
på bussen:"1 dag er det ka ffe i Kampensgatel"
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Kam.Den VeI inviterte
til f 0-årsf est l@rdag 5. september.
Allerede klokka to sto langbordet dekket i den avstengte
stubben av Kampensgate mellom Bøgata og Normannsgata. Kaffe
og vafler ble fortært ved bordet. For enden saLt Robert
sammen med to av de fØrste styremedlemmene, Oddleif Berg og
Håkon Andersen. Tilhørere oq ankomne pressefolk ble fortalt
Vel'ets historie.
Ivrig ungdom Tlokket seg foran Kaffedsiken og spurte: "Når
b'ynner fot.ballkampen? " . Kolle hentet utegrillen
og fyrte
oppunder fleskebein,
mens Vigdis plasserte to folietildekka
brett på disken oq sa det var fØrste- og andrepremie i kakelotteriet.
"Jeg bor i Tel-emarksvingen og vil- ha Kampenposten
i dØrsprekken", sa en annen idet ha 1a kronestykket for varmt
vaffelhjerte
i en meletc hånd. Forventninger I nervøsitet og
at nå har
solgrått
skydekke parret i avslappet kaos fortalte
Kampen VeI bursdag og nå skal- dagen feires.
Klokka seks LØrdagsetLermiddagen var avsatt til hØytidelig
åpning. Hartvik and the Heartbreakers s1o an tonen, gammaldansbandet meldte avbud, men reservens reserve stilte
og ga
lyd på torader og fele. Fotballturneringens
fikk
seierherrer
diplom, og jentelaget medaljer fordi de slo velstyret.
Rett
nok en stund senere, etter at Frøydis hadde tredd medaljene
på snor.
Han trakk fram
Gamlebyen ved Stenseth holdt hyllingstalen.
for andre strØk sforeninger
Velrets virke som inspirasjonskilde
planleggere og eksper te r
på Østkanten. Kommune og politikere,
fikk sine karakteristikker
- veI fortjent.
Smalfilm med glimt fra skirenn og syttende mai
b1e vist på husveggen tiI BuIl Lund. Tegnefilmen
etterpå manglet sårt tyden, og bIe med det
kveldens merkverdige innslag. Men hva gJør
vel det når dansen svingte seg og Hartvik spilte munnspill som om han bodde
i Slottet.
LØrdag 5. september. Hel-af ten
i Kampensgate. Noen sa dagen
etterpå til en som var med å
snekre scenen:"Dere unge får
lase flere sl-ike kvelder
n.i!
på Kampen ! "
tiil
Og det g)ør vi nok,
om vi tar vare på Vel,et
og yter en innsats.
VI
Hvorfor ikke feire
",'$.Å
11-årsdagen aIt ti1
våren når det blir
varme i lufta
igjen?
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NASMLPLANINE VIMS
Rundt på Kampen settes stadig flere hus i stand.
Dette har blitt
mulig fordi store deler av Kampen allerede er vedtatt bevart. Men som sikkert mange vet, råder det fortsatt
stor usi-kkerhet for andre deler av
Kampenmil)Øet.
Kampenposten har arbeidet i-ntenst for å få kjennskap til planene som nå går til politisk
behandling. I
og med at dette materialet
fortsatt
er under saksforberedelse, må vi ta enkelte forbehold
når det gjelder
innholde t .
For snart to år siden behandlet bygningsrådet her-hetspranen for Kampen for f6rste gang. Nå forberedes
annen gangs behandling av saken 22. oktober. Det skal
da tas stilling
ti1 hvor bolig€y, barnehager, parkeringshus og friarealer
skal være.
Boligutvalget
skal så 3. november ta stilling
ti1
spørsmå1et om riving eller bevaring innenfor de mest
omstridte områdene.
-f_--æ '---4tKampen Vel mobiliserte
f.t
l.
sterkt før Kampenplanen ble
behandlet for to år siden.
Det ble sendt inn både probetester og en alternativ
hrl
Av de saksvaringsplan.
papirene som nå foreligger'
ser vi at mye av vårt syn
fØlges i anbefalingene. Det
ser ut til at det har nyttet
å stå på med meningene våre.
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BYPIANKONTOMTS FORSLAG
For det første ser vi at forslagene om ombygging
fra boliger i daE til barnehager i Normannsgata 48, Bøgata L2 og Brinken 55 bortfaller.
Som alternativ
fores1ås en stØrre barnehage innpasseE sammen med nye boliger på Trikkestalltomta.
Vj-dere foreslås det færre parkeringshus nå enn for to år siden. Stengninq av Hedemarksgata for gjennomgangstrafikk anbefales, men er ennå
gjennomført da bydelsutvalget
ikke foreslått
er uenige.
Andre trafikkforbedringst.iltak
er også foreslått,
men de skal- heller ikke realitetsbehandles
nå.
Der Byplankontorets plan tar stilling,
avviker
ikke forslaget
særlig mye fra Kampen Vels syn fra to år
tilbake.
Når det grjelder Boligetatens anbefalinger,
er
de derimot mer negative
r
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Forslaget om å rive City
Først til- det positive.
Taktekking bortfaller.
Det samme gjel.der Bøgata l9 og
2I (fargeriet).
Videre anbefales det at Ullensakergate
l, 3, 5 og 7 bl-ir utbedret, likeså Bøgata I2b. A1t dette
er slik Kampen VeI anbefalte for to år siden.
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Så til det negative. Det foreslås riving av Nittedalsgata 5, Nannestadgata 4 (huset til "Mor i bakkeD"),
Normannsgate 36, Hølandsgate 24, 26 og 28, Brinken Lj
og Normannsgate 22b. Når det gjelder Brinkensgate
ned
mot Tøyen Sentrum, foreligger
det f l-ere alter:native
forslag (omtales særskilt).
Kampen Vel synes det- er
svært uheldig at det opprettboldes så omfattende forslag om riving.
Vi har hel-e tiden ment at boligbebyggelsen på Kampen skal stå, og at nybygging skal tillates
på
endel av de åpne tomtene, tilpasset
eksisterende bebygge1se.
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Dette synet blir dessverre ikke anbefalt. Rundt
300 nye leiligheter
blir foreslått
opp imot Kampen
VeIs forslag om 100-I50. Senere byggeforslag vil ganske
sikkert vise at forslaget
fra kommunens side innebærer
altfor
tett utbygging av de små tomtene i tiltegg
til
(også
un@dvendig riving.
Kampen Vel mener at nye boliger
på Trikkestalltomta.
trygdeboliger)
skal prioriteres
Dette blir anbefalt til den politiske
behandlingen, men
da i tillegg
ti1 å bygge tett inne på selve Kampen.
Hva som konkret blir vedtatt,
blir spennende å
se. Byplankontoret og Boligetatensj anbefalinger er en
ting, mens politikernes
vedtak ofte blir annerledes. Vi
på enkelte områder viI kunne qå lener redd politikerne
ger med å foreslå riving og nybygging en det som anbefale s.
I det f@Igende presenterer vi noen av de mest omstridte
forslagene som foreligger,
med kommentarer. Vi
tar også opp forslaget fra a/S Eiendomssanering om nybygging øverst i Norderhovgata.

Ruru,kr/n,
c

Mens kommunen legger fram
i al-t '7 f or slag r e r meni-ngene på Kampen entydige:8 av
I0 spurte mener at bebyggelsen langs Brinken og Norderhovsgate må bevares, ag
I000 underskrifter
til
stØtte for dette er samJ-e!
inn.
Husene langs Brinken er miIjømessig verdifulle,
og
fullt
mulig å rehabi-litere.
Kampen Vel og okkupantene har
helt fra L976 stanset forfaIIet ved stor duqnadsinnsats.
Kampen VeI fremmet L L919 et eget reguleringsforslag,og
fra 99 beboere i området. Dette fordet fikk tilslutning
slaget er i store trekk i sarnsvar med det syn byplankontoret
nå Sat inn for, ogf vil qi 40 - 50 nye boliger i området'
Boligetaten legger fram 4 aLternativer I a1t.l_ foresl-ås Norderhovsgt-. 22 o9 26, samt Br j-nken 39 o9
med 55 boliger i terrassehus i skrån4L revet og erstattet
(
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ingen. Resten av husene i Brinken foreslås utbedret. Dette
forslaget
anbefaler boligetaten.
med i
I aLt.2 foreslås Brinken 43 - 55 revet og erstattet
foreslås Brinken 39/4L
alt 90 boliger.
I dette alternativet
og Norderhovsgt. 22 og 26 utbedret.
går mer eller mindre A/S EiendomsDe to siste alternativene
sanerings ærend. De må veI betraktes som en to trinns riving
og nybygging av hel-e Brinken. De fine husene i Brinken 59-65
er fattet bevaringsvedtak på foreslås revsom det tidligere
et. I annen et appe fores.fås riving av den /vrige bebyggelse
innebærer en L2 etasjes koni Brinken. Selve byggeforslaget
og ell"ers boliqer i
torblokk i krysset KjøIbergg|-./øyernvn.'
Sansynligvis vil dette
6 etasjer. (se tegningen på forsiden).
forslaget
sterkt frarådes av boligetaten.

Boligetaten oppretthol-der forslaget om riving av HøIandsgt.
24,26,28 og UlIensakergt.I5,
o9 nybygging av ca.40 boliger,
til tross for overveldende motstand.
Kampen Vel har også her sendt inn en reguleringsplan
med
bevaring langs Hølandsgata og barnehage bak Normannsgrt.3T.
Et tilsvarende
bevaringsforslag
er presentert av eierne
av H@landsgt. 24 og 26.
HØlandsgata 28 er nå nærmest et vrak etterat kommunen fjernet
taksteinene for et år siden. En gang hadde huset en eier som
ville
sette det i stand. Det fikk han ikke tillatelse
til.
Nå er saken bLitt et eksempel på kornmunalt styrt forfallrhvordan sein saksgang slår ut, og hvor greit det kanskje qår å få
revet resten av husrekka ved å Ia ett hus forfalle.
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Hølandsgata

0

2B

Nittedalsgata

5

enhver prisrer ofte
uforsvarlig.
Men nybyggingsplaner er ofte enda mere ufor'svarlig,det
kommer an på hvilket hus som skal rives,og hva
slags omgivelser det står i.
på rivingslista
til
Huset i Nittedalsgata
5 står fortsatt
kan tenke seg å vurdere det beBoligetaten(Byplankontoret
vart.)Til
tross for at SaneringsundersØkelsen ser dette
revet.
huset som rehabiiiteringsverdig
blir det foreslått
Dette fordi at obos nå eier både dette huset og de tilIiggende tomtene,og her vil bygge et samlet boligprosjekt.
nyMen er ikke nettopp dette et ekseinpel på uforsvarlig
bygging? Er det ikke i dette tilfelle
en for hØy pris som
man kan inntjene
må betales i forhold til de Ieilighetene
på en "rasjonell"
utbyggingsmåte?
t+
Ett av stridsspørsmålene i
dag er Nittedaisgt.
Norderhovsgt. Sonsgt. Dette kvartalet er nå tatt ut av Kampenplanen som helhetrog pIanlegges særskiltt
av A/S
Eiendomssanering. Saken skal
behandles på samme møte som
resten av Kampenplanenrmen
som eget punkt. Her har vi
altså enda et eksempel på
at helheten i planene'på
.Karnpen bryte s r 09 de f or sk j ellige politiske
utvalg

;
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Nittedalsgata
2
handler på siden av hverandre.
Som vist i Kampenposten 3/8O er det et enormt prosjekt
A/S Eiendomssanering her vil ha plass tilrmed riving av
Nittedalsgt.
2,Norderhovsgt. 25 og Sonsgt. l.Denne planen,
kun støboliger,blir
imidlertid
som i dag bare innefatter
Bypl-ankontoret har tatt protestene
ttet av Boligutvalget.
fra bydelen til føLg€r09 framlagt et forslag som nesten er
identisk med Kampen Vels.De åpne tomtene i Norderhovsgt.
27-29 er her foreslått
brukt til barnehagermen Byplankontoret vil også innl-emme boligen i nr . 25.
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Riving av Brinken I7 og Normannsgt. 22b er fremdeles aktugrønne pustehullet
i denne delen av Brinken
elt. Det litle
skal Oslo Byfornyelse tette igjen. L,9 må1 er "tomta", 6
foreslås presset inn.
boliger rnå rives, og 30 nye leiligheter
6-700 mennesker bor i et steinkasts avstand fra tomta, og
både le og den mørke og trange gata trenger dent:e grønne
flekken opparbeidet som friareal.
Dette går Kampen VeI innn for, samt aL Brinken 17 og Normannsgate 22b bevares.

Kunst på Ar be id spl a,S SEN har nå holdt til på Kampe.n i
vel ett år. Ma nge av d ere har gått forbi Nannestadgaten
7 og har sett at det e r sk jedd endringer, noen av dere har
også besøkt os s for å vite hva vi steller
med, og det har
vært hyggelig.
i
E'rÅrqf
i hr^q tervi
dat daal i ce arbeidet
komm et så lan d+
Ye
at vi kan begy nne å fu nger e i nærmi 1jøe t. Det kommer tit å
skje på to måt er. For det første la
vi en have som alle
Kampen-boere o rnÅra
inte ressert'e erv elkommen til- å besØke
når som helst i den ti den vi holder åp. rlt, dvs. mellom kl.
8.30 og kl. l5 .00. Den bli r 'l i f t cn esie 1I: De viktigste
plantene er bæ rbu ske r ogk ryddervek ster . Haven skal- bI. a.
fungere som en demonst rasj onshave f orn yttevekster
som kan
l.rrr
pl.
dyrkes relativ t enkelt ii nÅro
T'IET e gårdsrum vil
b1i
trukket inn i kampanj e n, v årt er de f F^ rste. Planene er utarbeidet i fel lesskap avK unst på A rbei dsplassen, Park- og
Id.rettsvesenet i Oslo Komm une (Hage bruk skontoret) , Oslo
Gartnerforenin g og Osl oHa gelags Fo rbun d. Hagebrukskontoret
vil drive info rmasjon omp lanter og dyr kinqsmetoder. Anleggsgartnere er Pa lm og Ar enEz . Når bus ker og blomster vokser
seg tif , vil- v i Sj erne AI strØke ts barn kommer og plukker av
dem, det er ik ke så ma nge anledning ert i1 slikt i Oslo.
For det and re komme rvi
til å ar r ang ere utstillinger
med
omvisning på k ve Id st id for både Kam
boere og andre. Her
vil vi benytte anledni ngen til å pr e sen tere noen av de utf
stillingene
vi 'l raar
e sendes uu å fabrikker og kontorer. Opplysn inger om l--uaY og tidsp unkt vil bli gitt gjennom
Kampenposten o S dagspr esse n
å
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KOLON IALVAR

SI4Å ATMRATER
EL FAGMANNEN Skedsmogata 15

rLF 67 32
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Norderhovsgf. 7
59 90 - t9 77 88
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MIDDAG

(rr(ER - ,s
kl. lvolitet - Prov sclv!
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Onsdag 22. oktober k1.I5.30 - l-8.00
Iager vi det første arrangementet.
Haven blir presentert og tankene bak
den lagt frem. I utstillingsbygningen
viser vi " Bil-der av virkeligheten.
Noen tendenser i f980-årenes biIledkunst. "

-},

velkommen - til både å se
Hjertelig
og å q_pgrfs-:__
HVA, sKf,ER I /\J,ANNFSTAD,CATA?
De gamle skura i Nannestadgt. 5 er
revet, og tomta Iiqger ferdig utgravet.
Oslo Byfornyelse A,/S skal bygge tre
rekkehus me11om hj@rnebygningnen mot
Norderhovgt. og Kunst på Arbeidsplassen
i Nannestadgt. 7.
Dette er første nybyggingssak på
Ienge i bydelen. Så langt vi kjenner
planene, bli-r rekkehusene et godt eksempef på tilpasning
av nybygg til det
eksisterende milj Øet.
Husene har etter hva Kampenposten
erfarer fått tilsagn om finansiering
i
Husbanken, men Oslo Byfornyelse A/S
har ikke tenkt å benytte seg av husbankfinansiering.
Det syns vi er synd.
Dermed blir ikke disse boligene det
eksempelet vi håpet å se som alternativ til blokkbebygqelse i byen.

Nannestadgata fØr

FLOVILD ELEKTRO

A.S

t

t

AUTORISERT ELEKTRISK INSTALLATØR
Normannsgate 25
Osl o 6
ilf. t9 68 65 - t9 69 30
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Nannestadgata etter

vALGTE ass !
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Sparcbankens Fullfinanslån
gir deg penger til
leilighet etter 2år
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92 ekspedisjonssteder iOslo og Akershus
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