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Ti års arbeide med Kampenplanen er
over. Det er ingen grunn til å qtikke under stolen at det i denne tiden
også har vært uenighet innad i Kampen Vel om arbeidsmetode så ve1 som
i enkelte saker. Men vi tror denne
meningsforskjellen og brytningene
mellom ulike oppfatninger i Velet
Endelig. Etter flere års venting
i usikkerhet over Kampens skjebne,
i seg selv har bidratt til hva vi
må kunne kalle en lykketig utgang.
vedtok Oslo bystyre 8. desember
Bystyrets vedtak av disposisjonsdisposisjonsplan for bydelen. (Se
planen markerer på sin måLe en slaartikkel inne i avj-sa)
Nesten ti år er gått siden Bastian- gs skillevei for Velets funksjon,
På grunn av det prekære tidsl@pet
sen/Terjesen-planen ble lagt fram,
gfrunni forhold til kommunens planleggere
og det er den som har dannet
og ivrige entrepenØrerrhar Velet
laget for bystyrevedtaket nå
vært nØdt til å legge sine ressursI nærmere femtj- år har bydelen vår
er i å bevare a1le de rivingstruede
vært gjenstand for planleggernes
gransking. Bystyrevedtaket inneområdenerog være ett skritt fØr de
bærer at politikere og planleggere
kommunale planleggerne ute med altnå erkjenner at bydelen skal få lov ernative 1@sninger.
til å utvj-kle seg slik den alltid
Nå er imidlertid dette l@pet over,
har gjortr- gjennom forsiktig nYog vi kan legge våre ressurser i å
bygging og utbedring av den eksj-ta vare på det vl har oppnådd, nems,terende bebyggelsen.
tig et særpreget og koselig lokalEt tankekors for dem - en seier for miljØ midt i en storby.Vi har fått
Kampen.
det beste utgangspunktet for et også sosialt hyggelig miljØ,og en nafor over 10
Kampen Vel ble stiftet
turlig
oppgave for alle oss Kampenår siden, som en reaksjon mot totaf- boere er nå å forene kreftene i det
sanerj-ngsplanene av bydelen.I løpet naturli-ge midtpunktet ti1 dette milav denne tiden er et stort antall
)Øet, - det nye bydelshuset.
frivillige arbeidstimer nedlagt til
bydelens fremme , ag j-nnsatsen fra
Andelslaget Kampen Bydelshus ble
Velets tillitsvalgte og medlenrmer
stiftet på et mØte i BØgata 2I den
fram til i dag er uvurderlig.
1. desember, og mandag 13. desember
Ingen nevnt, ingen glemt!
overtok Kampens befolkning eiendomsretten til huset. Kampen VeIs funksjon er altså så langt fra overrog
vi appellerer til aIle andre i bydelen : La oss gå sammen i dette
lØftet for bydelens mitjØ for å
styrke båndene oss mennesker imel-
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Kampen!

KAMPEN VEL

AK. MrybR[T N|LSEN.

NoRMANNSft 61.

Disse har vært med på å lage dette nummeret: Amund, Birger, Erling, Finn,
Gunnar, Hanne, Hassa , NIay Bri-tt, Mette,
Robert, Terje og Tore Hartvik.
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(Voksne kr.40,-, pensjonister og
barn/skoleungdom kr.20,- pr år.)
NAVN:

Adresse:

....

Sendes

.

BLI

c/o Kunst

til

Kampen Ve1,

På Arbeidsplassen
Nannestadgt. 7, 0s1o 6.

KAMPEN BYDELSHUS
srtt bydeTshus, så nå kan vi sette oss godt til rette i godstoTen!
Nei, dessverre. - Den viktigste hindringen er oversteget, fordi vi har fått kjøpt
huset. Men dettrengs både arbeid, fantasi og penger i årene franover, on Kanpen BydeTshus skaf bli så bra son vi har håp on. - Hvordan skal vi gå fran? Hva skal skje
ned en gang, og hva kan vente? Hva skaL foregå i huset? Hven kan bli andelseier?
Hvordan skaffer vi penger? - På sidene son fø7ger skriver vi fitt on disse spØrsnåfene. Og vi oppsunmerer hva son har skjedd:
Kanpen har fått

KAMPENPOSTEN

ALLTID

FORAN!

I Kampenposten nr 4 1980 sto det en artikkel: "Trenger Kampen et bydelshus?rt
Dette var begynnelsen, sej_nere har alt
gått slag i slag: Første brev ri1 ridligere eier av Bøgt. 27 b1e sendt 12.i0.8i.
Brev, søknader og telefoner fulgte. Ve1vilje - nesten over all forventning
fra a1le ho1d. Husbanken bevilget kr
1.500.000,- i møte Il".L.82; da begynre
selv de største pessimistene å sperre

Øynene opp.
50.OOO

KRONER

Forhandlinger med tidli_gere eier (Sø1vsberg & Nesting, v/ Einar G Stange; Stangebygg på Økern) førLe ti1 at vi fikk kjøpr
huset ti1 kr 1 . 500.000, - , eller 50.000, -

lavere enn først antydet. - Selgeren
viste sin velvilje for bydelshuset også

ved at han lovto

^qq hi I I i oo ( ti1

og

gratis) byggematerialer.
I HUI OG HAST
l'{en det hastet: For å kunne disponere
Husbankens penger måtte vi stifte andels1aget. Forberedeise og innkalling måtte
skje raskt - nesten over stokk og stein.
Interrimsstyret beklager .- men hadde
rned

noe

STIFTELSE

ikke noe va1g. Likevel var stiftelsesmøtet
nesten tettpakket, og andelene gikk unna

- nesten som en garnmeldags kinokø foran
tegningsbordet. Les ellers referatet
fra møtet
ENDELIG - KONTRAKTEN UNDERSKREVET
K-jøpekontrakten b1e formelt underskrevet
13.12., og kjøpesummen kunne utbetales.
Einar
Stor takk til Husbanken, til
Stange, og til Boligetatens Planleggingsavdeling for rask saksbehandling
!

Og hva nå?

"

?

\l

Keferat fra stifn€tsesnøLe fnr
W Karnperi bydelshus
år I9B2 b1e det avholdt stiftelsesmøte for Andelslaget Kampen Bydel*
hus, i BøgaEa.2I, kl 1900-2200. Møtet var innkalt gjennom oppslag og plakater
på offentlige steder, og gjennom brev ti1 personer som hadde meldt interesse.
Bak lnnkallingen sto et interrimsstyre.
Etter en kort orientering om andelslagets formål, b1e det innbudt ti1 andelstegning. Totalt ble 96 andeler tegnet, dvs. 2 A-andeler og 94 B-andeler. Ifølge
Den l.desember

de seinere vedtatte vedtekter hadde hver andelseier kun 1 stemne.
Til møtets leder b1e valgt Gunnar Brunborg, til sekretær Henrik SindingLarsen, og ti1 å undertegne protokoll b1e valgt Sven-Arne Arntzen og Amund Eriksen.
På dette grunnlaget b1e sti-ftelsesmøtet erklært for konstituert. Her føIger
et sammendrag av protokollen:
Dagsorden:
1. Vedtekter.
2. Styrevalg.
3. Valg av forretningsfører og revisor.
4. Husets økonomi.
5. Valg av valgkomit6.
1. Vedtekter.
Ersiag-ffidtekter
ble gjennomgått og diskutert. Forslag ti1 vedtak: De vedvedlagte vedtekter skal gjelde fram til første ordinære generalforsamling. Enstemmig vedtatt.
2. Stvrevalg.
Styret ble valgt etter forslag fra styret, supplert med forslag fra salen. Styrets
sammensetnlng er:
Leder:
Robert Lorange, Bøgt. 15
Nestledere: Birger Dah1, Evensgt. 6

Kasserer:

Terje Berner, Skedsmogt.

15c

Tore Hartvik Kristensen, Norderhovsgt. 38
Styremedlemmer: Amund Eriksen, HurdalsgL. 4
Gro Martinsen, Brinken 19a
Tove Holene, Normannsgt. 43
Petter Lorentzen, SOnsgt. 5b
Andrea Mathiesen, Bøgt. 15
Al1e aldersgrupper er representert i styret. Eriksen, Martinsen og Holene ble valgt
med h h v 32, 33 og 33 av 43 avgitte stenmer, mens de øvrige ble valgt enstemmig.
Interrlmsstyret la også fram et forslag om å velge 9 varamedlemmer. Dette ble
vedtatt utvidet tiL 12 stk (forslaget vedtatt mot 2 stemmer). Følgende varamedlemmer (interrimsstyrets forslag supplert med forslag fra salen) b1e enstemmig valgt:
Sven-Arne Arntzen, Anne Mai Nilsen, Turid Martinsen, Audun Edwardsen, Joronn Dahl, Hassa Horn, Gunnar Brunborg, Eirik Bakkum, Ørnulf
Ødegaard, Mai Haakensen, Hanne Sletten, Frøydis Torstensen.
3. ValR av forretningsfører og revisor.
Til forretningsfører ble foreslått advokaL Geir Hovland. Forslaget b1e enstemmig
vedtatt. Det forelå intet forslag til revisor. Det b1e enstemmJ-g vedtatt at

styret selv utvelger sin revisor.
4. Husets økonomi.
Birger Dahl orienterte kort om planer for husets økonomi, som bygger på budsjettforslaget som fulgte søknad til Husbanken om tilskott. Forslag: En økonomi-gruppe
arbeider videre med økonomien til første ordinære årsmøte. Enstemmig vedtatt.
5. Valgkomit6.
Til valgkomit6 b1e valgt: Oddleif Berg,

4

Jan Ø. Helgesen og i{enrik Sinding Larsen.
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KAMPEN BYDELSHUS eies av et andelslag.
Det vi1 si at a1le som kjøper et andelsbevis blir medeier I huset. Med ttallett
menes beboere på Kampen, foreninger,
organisasjoner , bedr ifLer og andre med
tilknytning til Kampen.

Æ

PLIKTER OG ANSVAR.

Et andelskjøp gir inge plikter e11er
ansvar, emn derimot får man en stemme.
Det blir mye å gjøre, men ingen "er
nØdt" til å delta fordl de har kjøpt
andelsbevis. Du blir hel1er ikke rnedansvarlig for økonomien i huset

dersom

det blir dår1ige tider. Å kjøpe et andelsbevis er den beste stØtten du kan gi

t)'(

din byde1. Vi tipper at andelsbevisene
er samleobjekter om 10 år ! Allerede
nå er det solgt over 100 av dem, - og
hvilket Kampen-hjem vil være foruten?
(De tar seg nemlig meget godt utpå veggen,
og egner seg ypperlig scm gave ti1 andre

Kampen-patrioter. Julegave?)
HVA KOSTER ET ANDELSBEVIS?

Foreløpig eksisterer det 2 typer andelsbevis . Det ene , pålydende kr lO0, - , er
beregnet på enkeltpersoner. Det andre,
pålydende kr 500,-, er for organisasjoner,

:

,: 1,,,
l

ePw**

b/,

u:":{'

tid ingen stemrne.

BLI EN LYKKELIG ANDELSEIER?
Andelsbevisene vi1 bli hengt ut t11 offent I ig beskuefse i forskjellige lorretninger
på i(ampen. Der vi1 man kunne skrive
seg på som interessert i å b1i andelseler.
Du kan også ringe ti1 Tore Hartik Kristensen, t1f. 19 74 48. For dere som ikke

har telefon er adressen: "Slottet".
Dere er hjertelig velkomne til
audiens !
Forøvrig kan nevnes at det
hver Iørdag formiddag me11om k1 1100
og 1400 er folk tilstede i bydelshuset

tb,
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1ag o.1. I nær framtid vi1 det også
b1i anledning ti1 å kjøpe STØTTEANDELER.
Disse vi1 koste kr 25,- og er et tilbud
t11 alle som vi1 stØtte bydelshusel,
uansett om de har tilknytning ti1 Kampen
e11er ikke. Denne type andel gir imidlerHVORDAN
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Sfik er huset
nuftig å ha både kortsikrige og langsiktlge planer for hvordan huset skal tas
i bruk. Bare vi får strØm og vann kan
vi flytte j-nn i forbygningen mot Bøgata,
- den er på nesten 500 kvadratmeter fordelt på 3 etasjer. Her kan vi komme i
gang med enkel kafedrift. Vi kan lage
lekerom til barna, ungdommen skal få
et sted å være. I kafe-rommet kan det
spilles bridge og sjakk, og folk fra
bedriftene rundt kan komme og få seg
en matbit i frokostpausen. I forbygningen
vil vi også innrede arbeidsplass for
de gruppene som skal planlegge den mest

VÅTT, KALDT OG TOMT

er huset i dag, og temmelig medtatt etter
to branner i en del av huset. Men det
venter på å bli tatt i bruk av Kampenfolk
i a1le a1dre. 0g det har a1le muligheter
ti1 å blf en ønskedrØm av et samlingssted
for oss a11e. Det finnes et hav av muligheter for allsidig bruk, og vi står foran
en spennende ttskapelsesprosesstt hvor
fantasi, optimisme, planlegging og hardt
arbeid skal lede oss utenom alle skjær
som ligger og lurer i farvannet.
TOLV HUNDRE KVADRATMETER.

langsiktige bruken av huset.

2I er en bygning på omtrent 1200
kvadratmeter (e1ler 12 store familieleiligheter). Huset har et mangfold av
haller, små og store rom, trapper, et
lite gårdsrom og et stort flatt tak som
kanskje kan bli en hyggelig takterrasse
en gang. Det er ve1 ingen som har vandret
gjennomhuset uten å bli s1ått av hvj-lke
fantastiske muligheter som huset gir.
BøgaLa

KJEMPEHALL

Midtbygningen har i 1. etasje en stor,
åpen ha11 som en gang f. eks. kan b1i
noen fine verksteder. I førsr.e omgang

kan vl bruke den til lagringsplass og
et torg for loppemarkeder ti1 inntekt
for huset. Kanskje blir det et og annet
diskotek for ungdommen?
De øvrige arealene både i midtbygVARIERENDE STAND
ningen,
og den brannskadde bakMen: Huset er ikke i- så god forfatnlng. bygningenfyrhuset
krever
mye
og oppStor variasjon i teknisk stand i de pussing før de kan taesplanlegging
i
bruk.
ullke deler av huset gjør at det er for-
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SAMARBEID MED

BL.A.

SKOLEN

har i tidligere artikler
beskrevet hva vi foreløpig tenker oss
at huset skal romme: Kafe, mØLe- og
forsamlingssteder for a1le aldersgrupper,
festlokaler, rom for kursvirksomheter,
håndverkslokaler, lydstudio, øvelokaler,
film- og teatersal osv., osv. Vi har
hele tiden hatt i tankene at aktiviteten
i bydelshuset skal formes sammen med
de aktiviteter som kan finne sted på
Kampen sko1e, og at samarbeidet med skolen
Kampenposten
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Virksomheten i Bøgt . 2I er gammel, og
mange har hatt sin arbeldsplass her opp

gjennom årene. Vi har allerede hatt
besøk av folk som har hatt noe å fortelle
fra den tiden dette var deres arbeidsplass, og vi håper at flere vil finne
veien. Hva med en kveid med fortelllnper
fra Farveriet i gamle dager?
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Arbeidet fr"rnover
"Blir det ikke dugnad snart?" spør mange,
fulle av entusiasme etter å komme i
gang. ttNår skal kaf een åpne?t', t'Kan
ikke vi i den nye pensjonistklubben få
plass i huset?", osv. Mange venter spent
på at bydelshuset skal komme i gang.
Skal det skje noe før juI?
STRØM OG VANN

Vi har fått bistand av elektriker, og
håper' at det blir både lys og var;ne i
midten av desember. Først når dette
er i orden kan vi starte opp i huset
med noe kafedrift, innredning av et rom
ti1 barna, et stØrre mØterom/aktivitetsrom
samt smårom hvor arbeidsgruppene skal
få sin base. I denne oppstartingsfasen
skal det dessuten arrangeres dugnader
o
o

slik at alle de virkelystne kan utfolde
seg. Alt dette skal foregå først og
fremst i forbygningen mot Bøgata.
BAKBYGNINGEN

I hallene og den brannskadde bygni-ngen
trengs både planlegging, lånetilsagn
og andre grundige forberedelser før vi
kan sette i gang. Her vil det nok ta
sin tid før bydelshuset får sin endelige
form.

I HUSET?
Foreløpig er ikke datoene bestemt for
oppstarting. I ukene som kommer vil
det likevel bli 1ys og aktivitet i huset,
både om 1ørdagene og enkelte kvelder
ellers i uka. Fø1g med på oppslag i vindu-

NÅR SKJER DET NOE

ene og på opps
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du forbi en ettermiddag e1ler kveld og
det er 1ys i vinduene, så stikk innom
for en prat e1ler for å se deg om. Kom
og bli med på arbeidet
!

STYRETS ARBEID

Det nyvalgte styret t l/t Kampen Bydelshus
hadde sitt første mØte onsdag 15.1,2.82.
Da begynte systematiseringen av arbeidet
framover, og ansvaret for de forskjellige
oppgavene ble fordelt. Vi tar sikte på
4 arbeidsgrupper som vi håper mange blir
med i, også folk utenom styret. Gruppenes

arbeid skal legges fram for hele styret
ti1 diskusjon og avstemming før forskjellige delarbeider settes i gang. Styrets
hovedfunksjon er å binde delene sanmen
ti1 en helhet. Det skal også ha ansvaret
for framdriften av huset og for kontakten

med omverdenen.

men

Dette virker kanskje tungvint,
det er nødvendig for å klare å få
noe så omfattende og vanskelig som

til
et bydelshus på Kampen.

GRUPPENE.

Det blir en teknisk gruppe (kontaktperson
Gunnar Brunborg, Norinannsgt , 43, tlf.
67 41 45). Denne skal organisere de
første dugnadene for å reparere skader
og innrede forbygningen. Den tekniske
gruppa skal dessuten skaffe seg fu11

oversikt over husets tekniske tilstand
og foreslå en prioriteri-ng av hvor vi
skal legge inn kreftene først, i forhold
til rner omfattende arbeider seinere.
Neste gruppe skal ta seg av økono-

mien (kontaktperson Tore Hartvik Kristensen, Norderhovsgt. 38, tlf. 19 l4 48),
og har som første oppgave å drive systema'tisk salg av andelsbrev. Dette salget
vi1 på kort sikt være hovedinntektskilden
for huset. Økonomigruppa skal også ha
ansvar for at det sendes inn søknader

til stat og kommune om forskjellige tilskudd. Viciere skal den ta seg av eventuel1e ucleleforhold vi måtte opprette,
og den må sørge for at vi har korrtinuerlig
oversikt over allel utgifter på huset

Forts. neste side.

at

Forts fra forrige side.

(innkjøp, strØm, forsikring o 1 )
inntekter (ande1ssa1g, tilskudd,

DETTE ER FORSLAG
og

1ån

osv).

har vi planleggingsgruppa (kontaktperson Birger Dah1, Evensgt. 6) .
Denne skal ha hovedansvaret for å lage
skisser tll hvordan huset skal onrbygges.
Skisse,re skal utvikles i samarbeid med
Så

de andre gruppene, og endelige beslutninger or:r utf or,ningen skal tas opp i styret.

Gruppa skal på dette grunnlaget tegne
opp de konkrete planene sorrl skal sendes
myndigheteire for godkjenning. Søknad
om 1ån ti1 ombyggingen er også denne

gruppas ansvar.

Den siste gruppa er aktivitetsgruppa (rcontakLperson Amund Eriksen, Hurdalsgt
4, tlf. 68 29 iE) . Denne skal stå for
de aktivitr-'ter som skal startes opp i
forbyggei rnot BØgata. Dessuten skal
gruppa utvikle ideer til hva som e11ers

skal i-n-n i huse t på lengre sikt , og den
skal foreslå irvordan det i^el-e best skal
organiseres, iJå ned en gang skal det sLartes
en kafe-gruppe.

lo

Det understrekes at inndelingen i grupper
og den øvrige organiseringen som her
er nevnt er fors1ag,, som interrimsstyret

og enkelte styremedlemmer har arbeidet
med. Styret skal bestemrne hva som skal
settes ut i li vet.
BLI
MED!
I dag er BøgaLa 2I et nedslitt industribygg. Om rundt et år håper vi det er
et blomstrende bydelshus. Veien framover
blir en prosess hvor huset gradvis endrer
seg ved at mange gjØr en innsat Derfor
kan alle Kampen-fo1k være viktige brikker
i arbeidet. Itloen kan snekre og mure ,
noen har ideer og ønsker de vi1 ha brakt
ut 1 1ivet. Arrdre er flinke ti1 å bake
og arrangere lotterier, andre har mest
lyst til å føLge arbeidet litt på avstand
fra kafebordet i bydelshuset, før de
finner ut hva de vi1 være med på osv.
Poenget er at i denne prosessen
kan alle g-jøre sin in.rsats. Det er ingen
grunn til at noen skulle betrakte seg
selv som uviktige e11er uønsket.
HJERTELIG VELKOMMEN TIL ET HYGGELIG SAMARBEID I A/L KAMPEN BYDELSHUS I TIDA
SOM KOi"MER!

Lry/åmfuUoktu^uår'
Appell holdt på folkemØtet 2I .oktober av Wenche Halvorsen,
formann i samarbeidsutvalget ved skol-en.
En hobby, det er noe de aller fleste
har, fra de helt unge til de som er
kommet opp i pensjonsalder; - og de som
vi kal1er gamle. A1ler best er det når
vi kan dele hobbyen med noen, gJØre noe
sammen, dele erfaringer, lære nye triks,
få hjelp til noe en lurer på.
Syklubber, bridgeklubber, turnfor-

'
lp
2

eninger, speidern, fotballklubber osv,
det er faste holdepunkter for hundrevj-s
av mennesker, og de har faste steder
å gå. Men det er a1ltid noen som fal1er
utenfor disse fast opptrukne rammer som
ikke har faste lokaler å gå i-, - i faste
klubber, som blir subsidiert av foreninger,
- det er a1ltid noen som føLer seg utenfor. Det gjelder ikke bare de helt unge.
Når en har nådd så langt som til
pensjonsalder, vet jeg at mange blir
sittende inne og sture. De har kanskje
liten omgang med andre, kanskje lite
familie, - men alikevel sitter inne med
all verdens erfaringer, som de kanskje
med litt puff kan dele med andre.
Bostrukturen i I9B2 gjØr det slik
at mange barn og ungdom vokser opp uten
nærkontakt og nyttige informasjoner den
eldre generasjon kan gi. Kanskje er
det en av grunnene ti1 den mangelfulle
respekt man ofte ser i forholdet unge
De 1ærer hverandre ikke å
- gam1e.
kjenne og vet ikke hvordan de skal takle
hverandre, og
det er et stort
-foijegdetror
unge
å it<t<e ha bestesærlig
=uun,
mor og bestefar i sin nærhet. Disse tålmodige og elskelige vesener som det snakkes om, men som man aldri har møtt. Vi har
sikkert alle hørt den klisjeen, offi at
ungdommen er tiltakslØs, de henger på
hjørnene istedenfor å gjøre noe nyttig,
og i vårt ti1felle her oppe, høres det
stadig om idrettsarealene vi er i besittelse åV, og gudskjelov for det. Det
er bare det at skal du benytte disse
arealer, så bør man være medlem av en
klubb, og man kan ikke tvinge ungdommen
inn i idrettsorganisasjonene, det er
ganske

enkelt ikke a1le det passer for.

Mange er interessert i å ttmekke"
på sykler og gamle motorer, snekre, sy,
lage mat, finne på noe med hendene.
Men også mange har bare ganske enkelt
1,,^r> L
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sr L te og prate ovef en
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Har vi rett ti1 å nekte også disse ungdommene et sted å være?
Her kunne de møLe bestefar og
bestemor, som også kanskje bare har lyst
ti1 å prate, uten å moralisere. Kanskje
bestemor og bestefar sitter inne med
ting de ner enn gjerne vi1 1ære fra seg,

la det gå i arv til en ny generasjon.
vi rett ti1 å hindre dette?
Siden økonomien går som en rød
tråd gjennom alt en foretar s€g, må vi
prØve å ta skjeen i egen hånd. Det vi
trenger er et bydelshus - for a11e.
Det gode niljø vi som bor på Kampen
kan føIe, den samhørighet som til a1le
tiderhar bundet menneskene her oppe sammen, den må vi ta vare på. Våre gamle
bymiljøer må ikke ødelegges av drabanrbymentalj-tet, der du til en viss grad ikke
en gang kjenner naboen. De a11er fleste
som har gått på Kampen skole, tror jeg
har føIL denne ånden av å holde sammen;
derfor vil skolen vår stØtte et bydelshus.
Ja - de vi1 faktisk være de første ti1
å understreke behovet for nettopp et
slikt tiltak. Det er en kjennsgjerning
at har barn og ungdom det harmonisk med
seg selv og sine omgivelser i fritiden,
får de også større utbytte av skoletiden.
Derfor vil jeg som formann i samarbeidsutvalget ved Kampen sko1e, ved
et enstemmig vedtak, få stØtte disse
planene fullt ut; og som mor og gammel
innvåner I bydelen vår, ber jeg om at
vi- nå alle sanmen tar i et skippertak
for å få dette som jeg vet kommer ti1
å blf til glede for oss a1le sammen.
Har

Så - gamle og unge - ta hverandre
hendene nå og Løft sammen for bydelen
vår - for framtiden !

i

Wenche Hal-vorsen
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Hefera:rser på Kampen:
Brini<en 5 r7 ,
Bøgt. 12, Evensgt. B, Hurdalsgt. 1, i{ølandsgt. 3,
liarurestarlgt. 5 , Nord erhovgt. 1 , 3, 4 15 rNormasnsgt. 35, 43, Skedsmogt . 4 r6, Sørumgt, 1 r2, 3r4.
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Kontortid: Hver dag 10 - 13. Onsdag også 17 Lørdag og søndag stengt.
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ble endelig byfornyelsesplanene f or Kampen f erdig bel-randlet
i Bystyret i 0s1o. Med dette er en epoke
i Kampen Vels arbeid s1utt, og vl kan
konkludere med at vi er kommet ganske
B.

langt

desember

våre synspunkter.,
HVA HAR VI OPPNADD?
I 1977 b1e mye av Karnpens bebyg-

med

gelse sikret bevaring. B. desember I9B2
ble det tatt standpunkt til de såkalte
stridsområdene som Kampen Ve1 har forsøkt
å få vedtatt bevart. 0g det har vi noen
steder faktisk klart å påvirke ti1. Hovedvedtaket for stridsområdene betyr at
de som eier bygningene i de rivingstruede
områdene kan velge om de vi1 utbedre
gården e1ler rive den. Konkret betyr
det aE I'lannestadgt. 4 kan påbegynne utbedring, åt Hølandsgt. 24 og 26 kan
bli stående, at bakgårdene i Normannsgata
33 og 35 ikke lenger berøres av ekspropriasjonstrusler.

Men det er ikke bare rosenrødt.
for både 0s1o Kommune, 0s1o Byfornyelse
A/5, 0B0S og enkelte storentreprenØrer
eier noen av de omstridte områdene, og
deres planer er ikke alle like velkomne.

0s1o Byfornyelse A/S har ferdige planer
i Brlnken 9-17 som møter stor lokal
rnotstand. Hva som skal skje med området syd for Evensgate, er uklart. Likeledes vet vi ikke hva 0s1o Kommune vil
gjøre med sine eiendommer langs Ullensakergata, og hva 0B0S vil sette igang
med syd for Nittedalsgata, henger også
i det b1å.
Men et viktig poeng med det nå
fattede vedtak er at de stØrre utbyggerne
j- sine planer må begrense seg til sine

3 som Trygve
Bjerke eier tre fjerdedeler åV, betyr
det at de for å få gjennom sine terrassehusplaner, må kjøpe Brinken 39 ved frivil1ig erhverv. Dersorn dette ikke går, må
de vær så god holde seg utenom denne
eiendommen. Dette vi1 konkret bety at
familien Hansen som har modernisert huset
sitt, kan nekte å selge det, og følge1ig
bli boende slik de så gjerne vil.
egne eiendommer. For område

NORDRE BRINKEN

(nord for Brinken 45)
I dette området vedtok bystyret
et forslag hvor 0s1o Kommune skal inngå

t3

en utbyggingsavtale med A/S Eiendomsanering. Dette firmaet ønsker å:"Gå videre

Ia
!u
rffi

med Tøyensenter-utbyggingen. "

En slj-k avtale kan bety rlving
av a1le småhusene langs nordre Brinken.
Det er etter Kampen Vels mening helt
uakseptabelt. Dels så er husene ferdig
modernisert (særlig rundt trappa opp
til Kampens park), dels så er hele dette
garlle gatemil jøet så spesielt at det
burde vært regulert til bevaring. At
noe bør bygges nytt, er Kampen Ve1 enig
i, men det bør skje på de åpne tomtene
i området.
Det eneste positive ned den inngåtte avtalen er at saken senere må opp
til ny behandling. Da vi1 vi i Kampen
Ve1 gjøre hva vi kan for å stoppe all
riving som måtte foreslås.

Tn

xn
rd

nye boliger, både trygdeboli-ger og familieboliger. Her vi1 vi også understreke
at det må satses på husbankfinansi-erlng
og tildeling til vanlige boligsøkende.

NYBYGGING

For det er jo helt klart at hele
Kampen-området gjennom den politiske
avklaring som nå har funnet sted, gJØr
at spekulanter nok kunne tenke seg i
stØrre grad å komme inn på Kampen - en
bydel blant de fineste i 0s1o.
Kampen Vels mening er at førsL

På bakgrunn av bystyrebehandlingen
kan nå endel 1okale initiativer settes
igang for å bygge nytt på endel av de
åpne tomtene I strøket. Dette synes vi

er positivt og et viktig bidrag ti1 å
forbedre bydelen. Det vi vi1 påpeke er
at nybyggene utformes slik at de passer
inn i miljøet, og at de husbankfinansi-eres og ikke blir lokale spekulasjonsprosjekter. Vi tror dette er mulig å få
ri1.
EN siste viktig ting under bystyrebehandlingen var at man nå endelig har
bestemt seg for å starte opp planlegglngen av Trikkestalltomta, for å bygge
NÅR DET GJELDER
SELSI(APSMAT
GÅR YI TIL

og fremst vanlige mennsesker skal tilgodesees her oppe. Men dette er problemer

Vel lenge har sett og arløsninger på. Bystyrefinne
beider for å
vedtaket B. desember har begrenset innflytelse over disse problemene.
vi i

Kampen

Robert Lorange

ørrnøonud
Norderhovsgl. 7
Trt. 19 59 90 . t9 77 88
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Brinken 29 - Oslo 6
Vi utfører alt i glassarbeide.
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Oddleif Berg er den lYkkelige eier av andelsbrev L og 2,
utstedt på sin kone Solveig og
seg selv.

Interimstyret
i spent forventning etter
det siste planIeggende mØtet

l. desember L9822 StiftelsesmØte for Bydelshus A/L
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