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KAMPEN VEL NYTT *

5AUBEN KI-B5E

ble j-nnviet 2g.november 1882 r 09
feirer 100-års jubileum. Av Programmet nevner vi:
SØndaq 2I.1I. kI.12: Utstilling i
fra det gamle
Kampen.Alf Bastiansen orienterer.
Bydelsvandring hvis været blir fint.
Om kvelden kt. 19.00 i Menighetshuset: "Det bibelske kjærlighetsbegrep". Foredrag v. professor
Jacob Jervell.
Torsdag 25.I1. kI.l9: Økumenisk
åften T menighetshuset. Forskjellige kirkesamfunn i strØket fortelIer hva de står for.
SØndag 28. It kI. 11 : JubileumsgudsElenesEe v. biskop Andreas Aarflot.
Mandag 29.1I. k1.19: KjærlighetssemTnaret fortsetter i Menighetshuset. Inger Egeland innleder.
Torsdaq 9 .L2. kI. I9: "Husker-dumed
@enighetshuset
bl.a. Kjell Bækkelund, Alfhild
Brevlg, A1bert Nordengen og Arvid
Fladmoe.
Mandag 13.12.k1.19.30: Riksteatret
"over
@iestillingen
de høye f jelle" i KamPen Kj-rke.
Henvendelse ang. biII. til KamPen
prestekontor tlf.19 88 89 mandag
tiI fredag kt. 10-12. Forhåndssalg
fra mandag 22. november.
PARK OG TDRETTSVESENET

6åi-uåvii;åE-t<f:-i:d6d, - ri1 Kampen Vel til utstyr på i-drettsplassen i Kampens Park. Ungdomskontoret står for innkjøpet, som bI.a.
dreier seg ishockeymål.

WPEN
posten
AVISA TIL
KAMPEN

VEL

AARES5E; MAt' gP
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Disse har vært med på å lage dette
nummeret:

Erling, Finn, Fr@ydis, Hanne, Hassa
og May Britt.
Redaksjonen avsluttet 17 .I0.82.
Forsidebildet
viser
BøgL. 2L i dag,- og
hvordan det kansk-i e
kan bli:

*
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ELDRETUREN.

Onsdag 6.oktober opprant med
overskyet vær og en lei sno rundt
hj@rnene da Kampen VeIs hØsttur
skulle gå av stabelen. Allerede kI.
8,15 sto de fØrste og trippet utenfor kirken, selvom avreisen ikke
var fØr kl-.9.00.
...Endelig kom bussen og 40 forfrosne sjeler kravlet seg j-nn i en
god varm buss, ogferden mot Halden

kunne starte.

Vi reiste opp om Lillestr@mrFetsund og etter en stund nærmet vi
oss Mysen. Plutselig fikk vi se noe
som sent skal glemmes, nemli-g en
elg i trav over noen svære jorder.
Praten gikk livlig rundt i bussen helt fra start og plutselig

var det en som kjente lukten av -'
svenskegrensa. Etter rask rådsIaging b1e aIIe enige om en l-iten avstikker til Broderl-andet. Det kunne
jo være noe billig kj Øtt og flesk å
få med seg. Vi kj@rte og kj@rte på
en vei som if1g. de innfØdte skulle
være rett og fi-pr.men det må ha vært
veldJ-g lenge siden. Endelig kom vi
da fram og var havnet i T6cksfors.
Det ble en rask beleiring av det
fØrste og beste supermarkedet, fØr
vi igjen var tilbake i bussen.
Men da viste det seg at omvisningen vi hadde bestilt på Fredriksten festnj-ng nok måtte avlyses,
istedet bar det direkte til Cafena
i Hal-den, hvor det var reservert
egen salong og vi fikk servert dei1ig middag med etterfØlgende kaffe +
kaker.
os
-Turens
eldste deltaker (96 år)
fikk en rose av turkomiteen og to
damer som hadde f@dselsdag fikk
overrakt hver sin eske med cremeparfyme. Her b1e også lotteriet avholdt, det innbragte nå som fØr
sårt tiltrengte penger. Takk til
alle deltakerne for en fin innsats.
Siden vi var i Halden måtte vi
likevel en tur ti1 festningen. De
fleste klatret opp på festningens
h@yeste punkt, og ble nærmest sjokkert over den praktfulle utsikten.
Etter en lang og opplevelsesrj-k
dag var det deilig å få sette seg
inn i bussen igjen og bli fraktet
trygt og godt tilbake til Kampen.
Takk for turen alle santmen, og
velkommen igjen til neste årl

IruELSHU5ET
SaUARTr VIRKEEI@HET ?
I forrige nunrmer av Kampenposten hadde vi et ganske stort
oppslag om mulighetene for et
bydelshus i det gamle fargeriet i
B@gata 2I. Et bydelshus er et
fe1les mØtested for hele bydelen,
åpent for a1le aldersgrupper og
både for orgiani-sert og for uforpliktende virksomhet. En kafe med
servering av rimel-ig mat og drikke
kan være et sentralt sted i bydelshuset. Rundt denne kan vi ha mØtefestlokaler, rom for kurs^r.oka1er,
virksomhet, verksteder, hobbyrom,
muligheter for film og teater.
Et slikt bydelshus vil ikke bare
verdifull-t for den enkelte beboer
her i strØket, men vil også kunne
danne en naturlig ramme rundt
virksomheten til- all slags organisasjoner i bydelen, slik som
pensjonistforeninger, kor og orkestre, vellet, Kampenposten,
ungdomskl-ubber, deler av meniqhetens arbeid.

Behovet for et slikt bydelshus er
stort og vi1 bli enda stØrre.
Kampen er et sted der mange har
lyst til å bo. derfor flytter det
stadig nye folk hit. Det er viktig
at det finnes steder der gamle og
nye beboere kan komme sammen,
snakke sammen, g)Øre ting sammen.

Hvis a1le bare var opptatt av å ha
det best mulig hjemme hos seg selv,
ville fort noe av det fine ved
milj@et her på Kampen forsvinne.
Initiativet til arbeidet med bydel-shuset er tatt av Kampen VeI,
som for et års tid siden nedsatte
en gruppe til å arbedie med spørsmåIet. Og den gruppa har ikke figget på latsida.
Gruppa er nå i ferd med å få
stiftet et andelslag som kan stå
for dri-ften av huset - et andelsIag der både enkeltpersoner og
a1le slags organisasjoner i by-

delen kan være
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medl-emmer.

ligger i forhandlinger med
den nåv.ærende eier av B@gata 2L.
Fargeri-et som har holdt til i bygningen er flyttet. Mulighetene for
et kj@p skal være forholdsvi-s gode.
MiIj@verndepartementet har bevilget
kr. 15 000,- til planlegging av
bydelshuset og gitt lØfte om mer
siden dersom huset blir en realitet. Husbanken har sØknad om
bevilgning til kjØp av huset inne
til behandling. Realiseringen av
prosjektet er selvf@lgelg helt
avhengig av en positiv behandling
i Husbanken. Bare kj@pesummen vil
trolig utgjØre rundt 1,5 millj-oner
I tillegg kommer kostnadene ved
ombygging og istandsetting. Men
Husbanken har en relativt stor og
lite brukt budsjettpost for nettop
så det er
denne type prosjekter
lov å håpe.
En positiv behandling i Husbanken
er avhengig av at Oslo kommune gir
JU RIDISK VEILEDNING i GRØNLAND
Gruppa

Uf0

saken sin anbefaling. Det skal også
muligheten være gode for. Gruppa
har hatt m@ter med nØkkelpolitikere

i kommunen
Sist men ikke minst har gruppa tatt
initj-ativ til et folkemØte om saken.
Det finner sted omtrent samtidig
med at Kampenposten kommer ut. Her
vil det bli orientering om planene
om huset, ansvarlige politi-kere er
invitert til å si sin mening om
prosjektet, radio,TV og aviser er
varslet, i det hele tatt satses det
mye på å få omtale og blest om saken
I lq

.

Alle

som

er interessert i å vite

mer om dette prosjektet eller som
kanskje vi1 være med på å jobbe
med det på en efler annen måte,

oppfordres ti1 å ta kontakt med:
Robert Lorange, B@gata 15,
telefon 68 03 48 eller med
Terje Berner, Skedsmogata 15c,
telefon 68 BB 33

^

28.

FOR HØY HUSLEIE?
FORSØMT VEDL I KEHOLD?

Har du problemer med leieforholdet ditt?
Ta kontakt med vår jurist i GrØnland 28 (Boligetatens informasjonslokale), tlf. L4 43 92. Kontoret er åpent for juridisk
Boliqetaten
veilednlng hver onsdag kl. 16-18.

Skal l)e utllerh.e

l)enls eir:ndr)nl'l
VI PÅTAR OSS PLANLEGGING
OG BYGGELEDELSE INNENFOR AVTALTE OKONOMISKE
RAMMER.

lvit du melde deq
inn I
I
li Kampen Vel? "
lÅoi:å'låii å"''.uo KunstA
I It A.?gl Itpl assen, i
!Nannestadgt.
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ARK. TERf ESEN & Kf ETLSTAD
MALMØCT. 3 - OSIO 5 - T[F. 3s 43 06

Referanser på Kampen:
Brinken 5 r'l ,
Bøgt. 32rEvensgt. B, Hurd.alsgt. 1 , Hølandsgt. 3,
Narueestarlgt. 5, Nord erhovgt, 1 , 3 ,4 ,5, Norrnalnsgt. 35, 43, Skedsmogt . 4 r6, Sørumgt. 1 r2, 3,4.
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To ganger den siste tida er
Bøgata 21 blitt hjemsØkt av brann.
Et branntilløp den 6. oktober ble
raskt slukket. Gnister fra skjærebrenning av maskinutstyr etter
fargeriet var brannårsak. Det
ble ubetydelig skade i gulvet i
2 . etasj e.
Brannen den 11. oktober var
langt alvorligere. Da brannvesenet
kom, var to rom i kvistleiligheten i den bakre fl@yen overtent, og flammene spredte seg opp
i loftet og taket. Brannen brØt
også gjennom gulvet ned til 2.
etasj e .
Sammen med Robert Lorange og
Terje Berner fra arbeidsgruppa
S:for-bydelshus
var vi dagån etter'på i -bygningen og så næimere på
brannskadene. Det er gjort skade
for ansl-agsvis 4-500.000 kroner.
To rom i leiligheten er utbrent,
og taklconstruksjonen delvis
6de1agt.
Bygningen

er fullverdiforsi-kret,
og eieren har i samtale med Kampen
Vel fortalt at skadene vi1 bli
utbedret. f fqrsLe omgang skal
bygningen sikres med presenning
slik at regn og snø ikke forårsaker ytterligere @deleggelse.
Arbeidet med bydelshus pågår
for fullt, nærmest uberØrt av
brannene. Men det var tydelj-g uro
å spore hos initiativtakerne til
bydelshus da r@yken veltet opp
av B@gata 2I.

/ånArqtørc p,i ,Øøyøt:

B/LSALIIAKtftEN
fins håndverkere mange har hørt ofl, men som de færreste har
se1 v om vi ofte støter på produktene deres. Bi I salma kere
er en slik håndverksgruppe. I 0slo teller lauget 7 medlemmer. 6 AV
dem driver eget salmakerverksted, og 5 av disse verkstedene er enDet

har brukt,

mannsbedrifter.
Bilsalmakerverkstedet på Kampen heter Kjemo og Skå1evå9.
det i underetasien i trebygn'ingen i Normannsgate 43.
Knut Kjemo startet verkstedet,
og i 27 år har det vært i virke.
Arne Skå1evåg ble kompanjong i
L969. Han har drevet alene etter
at Kjemo døde for 3 år siden.
Skå1evåg tok svennebrevet i
L952 etter fem års tæretid. I 1955
b1e han salmakermester. Familien
hans har vært håndverkere gjennom
generasjoner. Oldefaren arbeidet
som salmaker på Skotfoss i TeIemark, rett nord for Skien. Etter
han har Skålevåg tatt vare på det
fineste,
håndlagde verktøy.
- Far var tømmermester r og
etter salmakerlæra begynte jeS
selv i tØmrerIærer- sier SkåIevå9.
- Jeg hjalp far med å sette,
opp hus. Han var av den gamle
skolen. Jeg vet ikke hvor mange
tappinger og franske Iåser jeg
utf@rte. Men jeS rådde ikke med
forskalinga.
Fingrene mine var
vant med b1øte stoffer og lær.
Jeg husker den januarmorgenen jeg
strevde med en forskaling
i 6-7
graders kuIde. Da bestemte jeg
meg for å gå tilbake til salmakerfaget.
Skå1evåg begynte igjen på
Automobilfabrikken
A/S i Sandakerveienhvor han hadde qått i
lære.
fra
- Faget er svært variert,
gardinsying til karosseriarbeid.
På Automobilfabrikken
byqde vi
busser ti1 jernbanen. Kjemo og
jeg spasialiserte
oss på trekking
En må prøve å
av drosjeseter.
rasjonalisere
håndverket for å
få det til å qå. r "drosja" er
det få biltyper
som holder. Vi
har laget maler til de fleste.
Skjæring og sying av trekkene
skjer uten at vi må ha bilen her
for måltakingr og tilpassing.
Kunden bestiller
tid i forveien,

Du

finner

tar ut stoff

og farge.
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Det holder ikke med vanlig skai
når en skal slite setet gjennom
mange timers kj@ring. Når trekkene
er ferdig sydd, bruker vi en dag
på montering.
- Lager dere utelukkende
drosj etrekk?
- Neirher forleden leverte jeg
en ledsagerstol
tiI en touringbuss. Rene svennestykket, med mye
håndverksarbeid. Heldigvis har
jeg en syerske til å hjelpe meg.
Men det hender jeg må si neitakk
til- jobber r sorr da et f irma Ønsket
40 dokumentmapper i skinn tiI en
kongress. Det ble for spesielt

for min virksomhet.
- Er du ikke redd for at faget
skal dø ut når dere er så få
ig j en?
- Faget dØr ikke ut. Fire av
oss har sønner som g.år i læra.
Men det koster å Si opplæring,
ieo
har reclnet ut attre års 1ære
J -a
ville
koste virksomheLen min
f50.000 kroner. Det går dobbelt
tid når en skal påta seg å Si
skikke'l

io

in-l-. litL

i

€:nal.

StØtten er bare på II.000 kroner
i året. I L969 foreslo jeg at vi
skulle slå oss sammen tre og tre
slik at vi kunne ta j-nn Iæregutter.
Det ble ikke noe av. Nå håper jeS
at de som har begynt i l-æra, kan
veksle litt
mellom verkstedene
slik at d.e får innsikt i mere enn
Trhva det ene bedrivcr. Vcrkstedene
har jo sin finesse som de andre
ikke kj enner e I ler beher sker .
- Forresten var det ei -i enr.-e

KAFE? FoKrs.

FRA

Kampenposten er, som alltid

nyskjerriq r og spør en av de
bak disken om han har tid til
nr.a I

qal \rf .^l nal

i a

I

Over kaffen får vi vite at stedet drj-ves på duqnad, hovedsakelig av 6-7 stykker, som også
har bidratt med hvert sitt
litle belPp j- kassapenger.
Ubetalt arbeid, altså. Og
Iikevel er det så bitlig?
- Ja, Vi synes bare det er morsomt r og allt
for galt at det
ikke finnes et sted som en kafe
i Kampen/Vålerenga-området fra
fØr.
All maten her er hjemmelaget,
så derfor klarer vl å hol-de
prisene nesten nede på sel-vkostnad.

HH

stsrtr SfDE

tegninger rog jammen også en
salgsutstilling
fra L@vetann
( vevesaker, smykker... )
Og framfor allt...
varmt:
Rommet er halvfullt
av folkrog
også et par barn som ser ut til
å kose seg. Over disken henger
et skilt med dagens meny: En
varmrett, som i dag er fiskesuppe, kaker, boller og rundstykker. Forskjellige drikkevarer er det også, til og med
fruktsaft fra egen fruktpresse !

An

som spurte om å begynne her. Hun
viLle bli sadelmaker, e11er selemaker. Var opptatt av hester.Men
det er lenge siden dette ble adskilt fra bilsalmakerfaget.
- Har du unger som kan tenke
seg å Så i fars fot.spor?
- Jeg har to sønner. Men j eS
vil ikke presse på. Begge har
sine egne interesser som de må
få dyrke. Nei, jeS vil ikke mase.
- Etter så mange år i faget
har du vel en historie
du kan
dele med oss?
- Det å få tit et pent hj@rne
er ikke alltid
enkelt, En mester,
Larsen het han, pekte på skrukkene
i setehjørnet som Iæregutten
hadde prestert,
cg spurte hva
4-e_!, va:: f or noe.
- qg_!_, Larsen, sa 1æregutten,
{=_U_ or det munt.re hj@rnetl

- Men selve huset,da? Det må
jo ha kostet endel penger å
pusse det opp innvendig?
Oppussingen ble gjort for
en tid tilbake,med pkonomisk
st@tte fra forskjellige
foreninger, deriblant Vål-erenga Vel.
Men i dag drives kafeen uavhengig av velet,bortsett
fra at de
selvf@lge1ig har rett ti1 å
bruke lokal-et Ellers kan også andre grupper
som er interesserte kontakte
oss for leie/lån av lokalet.
- Men forel6pig er det kun på
1@rdager vi finner kafeen åpen?
Jå, mel-Iom klokka 12-IB.
Men vi håper etterhvert å kunne utvide med en kveld i uka.
Og vi vil gjerne understreke
at det ikke er noe kj@pepress
hos oss,vil du bare stikke innom for å slå av en prat eller
h@re litt
musikk er du hjertlig velkommen.I det

sanrme

er det faktisk

noen som setter på musikk,
lille Simen på 4 år rusler

bort i barnehylla og finner et
spi1l, og det er med ulyst
"Kampenposten" sier takk for
seg og atter begir seg ut i
den regntunge l6rdagsformiddagen.
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Det er mye rart
av leire.

:j

som

kan lages
$*

LøRDAG 2E.

ATJGUST:

FRILUFTS'
AKADENII

t1

KANPEN

PARK

L6rdag 28.august hadde Joronn Dahl

i Galleri Kampen tatt initiativ til
et FRfLUFTSAKADEMI i Kampen park
et kjempestaffeli var snekret
sanrmen, lJ-tervis med malj-ng i g1adq1
farger var kj@pt inn, likel-edes
leire i kilovis for de som heller
ville modellere, og en rekke av
bydelens kunstnere var møtt fram
for å gi råd og vink ti1 publikum.
Men vj- må innr@mme at det var med
en viss skepsis og uro vJ- imØteså
denne dagen. Ville folk komme ?
Var: ikke dette et a1t for unorsk
arrangement

\
[\

?

Vår skepsis forsvant som dugg for
sola da vi kom ruslende opp i parken l@rdag formiddag. Folk var aIdeles ikke sjenerte og tilbakeholdne tvert i mot. Pensjonister
og ungdommer, husmØdre og småbarn
gikk I@s på staffeliet med pensler
og fager r og aIIe malte i sin egen
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Robert Lorange 1ot ikke anledningen
9'å fra seg ti1 å lage propaganda
mot rivingen av trehusmilj@et ved
parken

Albert- Nordengen kastet sin glans
over arrangementet, her j_ samtale
med kvinnen bak det hele, Joronn
Dahl.

J

f

?/Kå
strek. Portretter og fiqurer, land skap og bygninger, trær, fuqler og
blomster tok form på tegnearkene.
Noen hadde opplagt svingt en pensel
fØr, andre var mer uerfarne og
4 prØvende,
men alle så ut til å ha
utbytte av å være der.
Ideen til friluftsakademiet er noe
Joronn Dahl har fått med seg fra
Danmark. I Fælledparken i KØbenhavn arrangeres det hvert år noe
lignende. Men det er første gang
det er prøvet i Norge r og det slo
altså tydeligvis veldig godt an.
Så det er ikke umulig at Joronn
Dahl vi1 forsøke å gjenta suksessen neste år. Arrangementet var en
del av Oslodagene L982, og ble
beh@rig dekket av både Janco
lokal-TV og NRK-fjernsynet. Været
var strålende, det var masse
mennesker der, og Kampen VeI
solgte kaffe og vafler fortere enn
de klarte å steke dem.

tolffie
såken ;

,rtq

Onsdag l5.september skulle
Oslo Bystyre for siste gang ha
behandlet disposisjonspl-an for
Kampen og gjort vedtak om fornyelsesområder. Med bystyrebehandlingen ville årelang diskusjon bli avsluttet, og hus og
kvartalers skjebne bestemt.
I L977 gjorde bystyret et
vikti-g prinsippvedtak for store
deler av Kampenret vedtak som
åpnet opp for de utbedringene
av hus som har skjedd de siste
årene. Denne gangen gjaldt det
de omstridte områdene, blant dem
Øvre del av Brinken, eiendommen
til Mor i bakken, kvartalet
l{ittedalsgata-S@rumqata og kvartalet Ullensakergata, H@landsgata, Evensgate og Normannsgata.
Flere Kampenboere var møtt
fram på galleriet i bystyresalen.
Der opplevde de at bystyret utsatte behandlingen av både disposisjonsplan og fornyelsesvedtak for de foresl-åtte fornyelsesområdene, etter forslag fra arbeiderpartiet. Den viktigste
begrunnelsen var uklar saksframstilling fra administrasjonens
side.
Kampenposten har spurt Robert
Lorange i Vel-styret hva denne
utsettelsen betyr.
- De berØrte beboere og grunneiere fikk heller ikke denne gangen avkl-art hva som skaf sk j e
med deres hus og eiendom. Det er

alrK44r
å rydde opp i vedtaksforslaget.
Det er også ytret Ønske om at de
to sakene samordnes og serveres
hvstvret i en mer enhetlio form.
strids-Hva er det viktigste
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nytt orn byfornyelseh:
I informasjonsbrosjyren "Nytt

om byfornyelsen" presenterer kommunen de nye retningslinjene for
byfornyelsen. Bystyret vedtok 2.

juni i år at "ved planmessig byfornyelse brukes som hovedregel
fornyelsesvedtak".
Tidligere har kommunen benyttet utbedringsprogram for å
gjennomføre utbedring av eldre
boliger i indre Oslo. Gjennom
utbedringsprogrammet pålegges
eier av en gård å utbedre eiendommen etter retningslinjer fastsatt i programmet. Det gis en
tidsfrist som eieren må overholde.
Utbedringsprogrammet endrer ikke
eierforholdet såIenge eieren
holder fristen. I motsatt fal-l
kan kommunen eksproprj-ere eiendommen for å utbedre den og
overfØre den til beboerne etter
at arbeidene er avsluttet. Såvidt
Kampenposten kjenner tj-I, er
S@rumgata 2 den f@rste eiendommen
på Kampen som er blitt pålagt
utbedringsprogram .
Ved bruk av fornyelsesvedtak
for et område eller et kvartal,

gir dette kommunen rett og plikt
til å overta alle eGTommene

fra andre
delen:

Dette diktet sto å lese i Dagbladet i september, i forbindelse
med Boligutvalgets behandling av
kvartalsplanforslag fra GrØnland
Byfornyelse A/S og alternativt
forslag fra beboere i strØket.
12

innenfor området fØr utbedring.
I vi-sse tilfelle kan en eier i
et område med fornyelsesvedtak
inngå en utbedringsavtale med
kommunen. Her forplikter eieren
seg t.iI å utbedre gården uten at
eierforholdet endres.
Bystyrets vedtak betyr hardere
virkemidler for å framskynde byfornyelsesarbeidet i Oslo.
Representanter for boligetatens
planleggingsavdeling har uttalt
at fornyelsesvedtak er mer
effektivt i arbeidet med den
såkalte "tyngre byfornyelse".
Det vil si områder med hovedsaklig 4-etasjers murgårdsbebyggelse. I trehusområder som Kampen, f
RodelØkka og Vålerenga b1e utbedringsprogram nevnt som det
mest aktuelle virkemiddelet. Også
bystyret antyder dette, i vedtaket
fra 2. juni heter det:"Utbedringsprogram nyttes i f@rste rekke for
enkelteiendommer og
spredte
ll

tr^,,

lILti)

små-

^

Det vil bli interessant å se
hvordan dette samsvarer med bystyrebehandlingen av forslag om
fornyelsesvedtak på KamPen.

GRØNLANDS BØNN

Fader Albert, du som er for-

mann i bystyret.
Du er sikkert en

fornuftig og
redelig mann.
Kom med ditt forslag sånn at
rettferdighet skjer på GrØnland
som også i resten av byen.
La dem ikke fQre oss bak lyset,
men legg planene frem for
beboerforeningen.
Skje vår viljerog kast oss ikke
ut av bydelen,
men frels oss fra GrØnlands byfornyelse.
Ti riket er til for oss al-le.
Men makten og æren mangler vi_
i evighet.
Amen.

Hil-sen fra eldre på
crøn1and,/Nedre TØven.

ti I å lære mere om urter og andre nyttevekster?
llur du_'lyst
J.a,.til
og med plukke l'i tt for å ha med til matiagingen hjemme?
Mul i gheten f i nner du her i di tt eget m'i I jø, nærmeie bestemt i
brukshagen til Kunst På Arbe'idsplassen i Nannestadgt. 7.0q er
du raskt ute,rekker du kanskje å "jnnhØste,' en litån smaksprøve
før snøen qiemmer det hele t'i I neste sommer - oq en n.y sjanse.
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Kampenposten har i et tidligere
nunrmer skrevet om Kunst på arb-

eidsplassen og det da nyrestaurerte huset det holder ti-l i.
Dengang var det utenfor husets
yttervegger heller kummerlige
forhold, idet utbedring/nybygging av utearealet og husene
omkring nettopp var igangsatt.
var derfor Kunst på Arbeids-\Det
plassens funksjon som et landsomfattende kunsttilbudsselskap
vi konsentrerte oss om.
Imidlertid er nå både nybyggingen rundt og uteareal-et ferdigrog bak den rØdmalte porten
finnes i dag en forlokkende 1iten hage full av nyttevekster.
Nå er det bare 6n ting som gjenstår t og det er at folk på Kampen begynner å bruke denne hagen.
Det er vi nemlig hjertlig velkommen tiI:

Karn

enboere
I

e ansatLe
Kunst
er uvitenhet som gjØr at hagen
for det meste står ubruktrhar de
sendt Kampenposten et lite j_nformasjonsskriv, som vJ_ her gjengir i sin helhet:
beidsplassen er redde for at det

- Kunst på Arbeidsplassens brukshave i Nannestadgt. I bLe anlagt
høsten I98l i samarbeid med
hagebrukskontoret Osl-o kommune,
Oslo Hagelagsforbund og Oslo
Gartnerforening.
Haven er vesentIiS beplantet med nyttevekster.
I år er krydderplantene kommet
for fullt,
neste år kan det forhåpentligvis
plukkes fra rips-,
solbær- og stikkelsbærbuskene.
Al-1e Kampenboere er velkomne
til å nesØke haven, og til å
forsyne seg nennsomt med. krydderblader. Når bærene kommer, er
barna velkomne til å plukke dem.
Kunst på Arbeidsplassen håper at
haven på denne måten kan bli et
sted å være, ag et sted å få nye
ideer for egen dyrking.
Fra tid til annen arrangeres kunstutstillinger
og havedemonstrasjoner. Opplysninger
om dette gis qjennom dagspressen og NRK ØsLLandssendingen.
Vanlig åpningstid er arbeidsdager kl. 8.30 - f5.30. For
spesielle tiltak
og interesserte grupper kan aftenåpning avtales i tIf.
68 62 43.
VELKOMMEN !

r tillegg til di-sse tilbudene
kan vi opplyse at lokalene
til Kunst på arbeidsplassen er

til disposisjon å lej-e billig
for mØter o.1. Et vel utbygget
lysbildearkiv over kunst gjennom tj-der og fra forskjellige
land er også tilgjengelig på
selskapets kontor i Nannestadgata 7.
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'i Hedemarksgata? - Jav j sst tl
nummer ?, på hjørnet ved Strømsve i en.
Men ba re I ørdagskafe,al tså. Forel Øpig..
-

Kafe

1

Det er I@rdag formiddag med
gråvær og regnr 09 Kampenposten utstyrer seg med fotoapparat og paraply, og tar

villig imot invitasjon om en
kopp kaffe i den nyåpnede
kafeen. Litt rådvill tar "den"
fatt i den falleferdige porten
med en plakat hvor det står
"KAFE ?" og rusler inn i bakgården ti1 et lite hus som
ser ut som det har overlevet
sine beste år. Kan det være
kafe her inne da? f det samme
går d@ra opp, og to personer
går ut på trappa hvor de fortsetter en livlig di-skusjon.
- Hei, sier de til meg.
- Velkommen i-nr:.
Inne i rommet er det nesten
som å komme til en annen verden.
Her dufter det av kaffe og nystekte boller. Det er stearin1ys og duker på bordenerv€9gene er prydet med plakater og
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