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l)et garnle og ærverdige 'rstedet f'or
stofferrr - Larsen & l-,tltken, har
forsvunnet. Hennes & ltiaur;-tz har
inntatt stedet med" sin vercien av
glass og betong. Iiår <1u nyskjer-
rig stikker hod-et 1nn av døra blir
clu suget opp i annen etasje til
discomusikic i flere varianterrkas-
tet neo i undereiasjens rrkorn å
k1øp- det er slik d"u skal se ut i
Lr- avdellng", og til slutt spyt*
tet ut på gata med- I'erc hundre
kroner minore i I omma n,.' bære-
F;;"- "åa--rirår-d;"å;;','å7t så 

- ner-
ciig å i'å l-ov til å kjØ'i)e.

Der ute et steci bl1r ctu apatisic
stående og betrakte blinlcende rekl-
ameskilter, en vicieoskjerrn som for-
tel-ler deg hvor {lott og brun du
kan bli om du bare kommer innenior
og prØver oen irye, hel-t ufarlige
solsenga i j.nstituttet for vel-
være, der oet før var en helt al-
ninnelig herrefri-sør sorn ikke kun.ne
noe annet enn å klippe håret på folk
akkurat sl1k d.e ba oni. Så derfor....

len goc'le Østbanestasjonen holoer
iklce len.ger mål for oagens sarnfunn.
iJt stort, stygt hus med. Catastyrte
funksjoner er det vj- har fått i ste-
det. Iiclce noe galt i dd ,egentlig.Iri 6? in i nra i den e]_ejftf On i s}re -I I dv lfrllu 4 uviJ vIEIL V4 VlrADtlg td.atastyrte tidsalder, enten vi vil
eller j-klce r og på mange oniråoer har
oette sine klare forcieler. lulen rnå
heJS vår hverdag derf'or bLl styfr
av dette? Finnes clet ikke en eneste
avkrok hvor vi kan sette oss ned os
puste ut?

Jo, det finnes fortsatt endel
sLike steder, selv om det iicke er:
mange igjen. I'ien Kampen er ennå gan.-
ske uberørt av glasset, betongen,
vioeoskjermene og alle de blinkend.e
elektronlysene. Våre }c jøpmenn og
hån.d.l"erkere holder ennå ut. Det
samne gJør de vindskjeve husene de
holder til j-. La oss hjelpe dem a1le
til å fortsette med. det.

På Færøyene skriker fslll ut at
kulturen deres holder på å bii ød,e-
la.gt av de store, internasjonale
selskapene. Et varsko fra et lite
samfurue til en verd.en som hol-der på

Rodeløkka, Torshov og all-e d-e and.re
stedene med sans for sin egen enkle
stil i byen ropte med r - hva d.a?
Vi har ennå en sjans. l,len å snu klo-
icka tilbake når den har slått tolv,

d,et er ikke like enkelt!

FORSIDEtsIIDH{EI

60 års ald.ersforskj e1l er det
mellom d.et lil.le og det store
fotografiet. Egi3. Ni-lsen i
Norcterhovgata 7 (t.v.) oS
Roar Fredriksen i Hertug Slnrles
gate 8 stilte vi11ig opp på
hjørtret ved Kampen Kirke d.a
fotografen vi1le markere jubi-
1eet.

JEG VIL GJERNE BLI MEDLEM AV
KAMPEN VEL

(Voksne kr.40,-, pensjonister og
barn/skoleungdom kr.2O,- pr år.)

NAVN:
Adresse: ....

Sendes ti1 Kampen Vel
Bøgata 2I
0s1o 6

samfurue til en verd.en som hol-der
å løpe løpsk. Om Kampen, Vålere

AVISA TIL
KAMPEN VEL

WPEN
posten

Red. May Britt Nilssen
Normannsgt. 61, Oslo 6

ed.aksjonen har bestått av: Erling
ette, Hassa, May Brritt og llorgeir
otoarbeid.et: Finn.
visa er trykket hos Reprografisk
ndustri A,/5.
ecl.aksjonen er avsluttet ,
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ODDLEIF BERA
Oddleif Berg er død. nFn rifugl, første faste jobb 11 karakteristikk som pas- huset på Kampen ble åp-
Lr"pp. meldingen ..fra glgapmgl, kjørte lastebil ser. net i inai, vai han selv-

fsfrl l åi?I3t#:? å.X"ffi?uå"Stå?i $å*"'t *llT""ftå,å'å1;-tui,?o3; ffå'""'f,",:å""tifi"T,*Tå
han var inne i en kamp slag! nå.- xampen vel va. naå ifnrtl kontaktnett til for-
*"å1"?ff.nT;it"#-*år?g oddleir Bers war rkriw i ild il-ffG-d;tt '"# {ef ro1 truset og sto på tit

lner.de pass. nån u1e 6å,å;. e.u"iåå*,p.i1å:ili':'åil 'r9""*å"S?fttii"i::" ffidi."f*"'ilt :{r_.oåP;
åå lå1-"#* i"JåiiåTiåT å:titi:*i:*glH;åff t[!" ."; i!"gr.*, u'unJ trerrsikker uemerfining,

sloss for i så mange sam- alltid med i ff:'ilåf"'jfi: 4a" q- 
"J. 

-oli;åt -;;(t slik vil denne Kampegut-

menhenger. Skulle odd- sammenhenåY?:få å:"i: aåj at den s"om ikke forl ten og hedersmannen bli
ieu- s:åi- råiåiæ,i"e,e l"{r-n_*;'i4,&{"iåfi #""}",?l*"S:l;å;# [f5f]i"!f$:',ftJAnt:
Hi*ffffå"T"?ufrif,o'ft; i?5;""t#",1,H*"-piT:f1 iå""å;-ib;r;;a;i,-ro,"la. ne g.ai iii-.ae-etærtatæ
ynsqr, tre a' dem døde, serens.righulnil:frHri; t"t^1":ilta*:" ld;t-- 

il::::::::::::::::*,i?å,,T1åEå-"årffi:
bodde på ett rom og kjøk- han på og sto på sitt om A_kkurat det giorde t€i;;.'
ken med bikkje og t<aira- det gjaldL Uråd, er eh Oddleif Berg. Da Uydels- JanØ.Helgesen
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RAPPORT FRA BYDflSHU$ET
OVER 20 JOBBIR NÅ FAST I BYDEI,SHUSET I

Bydelshuset er for tiden en sydende
arbeidsplass hvor det arbej-d.es høyt
og lavt.
Iiver onsdag, torsdag og fredag arbe-
der det 12 murerel-ever og d,eres l-ærer
i huset. De lcommer fra Sogn vid.ere-
gåend.e skol-e. Diden i sonmer har vi
hatt ansatt 4 ungdommer på huset i
regi av det såkalte ung-jobb-prosj-
ektet til Oslo Kommune. De arbeider
med taket, legger gulv i 2, etasje,
og setter opp Yegger inne. Denne
gruppa blir i løpet av høsten ut-
videt med 4 stykkerr €r snekkerr €r
som skal erbeid.e på bydelshusets
kontor, oB 2 som skal- sette i gang
kantine i l-.etas jen mot Bøgata.

I månedskiftet september/ oktober
starter et tømmermesterfirma å
reparere det brannskadde taket mot
liittedalsgata, €t arbeide som kommer
til å vare en måneds tid.
Til- slutt må vl nevne at huset har
ansatt to håndverkere, hvorar den
ene er pensjonist. Vi forberecler

' ::" I ""!
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tilsetting av egen ungdomsleder i
huset.

Som dere forstår er bydelshuset blitt
en betydelig arbeid"splass med veksl-
ende oppgaver og mye aktiviteter.
For å lede d.ette arbeider styret på
spreng, i tillegg til at tre av oss
arbeider fast i huset hver mandag.

0g når så l-ørclagen kommer holder vi
clugnader med fel-Ies l-uns j klokka
tre. For selv om mane arbeider fast
i husetr er oppgavene mange. Et
omfattende C.ugnad.sarbeide er nød.-
vendj-g for å få huset i stand, så
har du tid. og lyst en Iørd.ag, er
du hjertelig velkommen.

IIII'II'I I II I I I III-I-I-

DET VTKTIGSTE ER Å FÅ IATT
I BRUK I'ØRSTE ETASJE:

1, etasjen mot Bøgata har alLerede
rrært brukt til møter, sammenkomster
og enkel lørd.agskafe. l,len som dere
sikkert vet, er det m.ye som g jenstår
før lokaiene er L0O7o ferdige. Det
trengs nye hj-m1inger, lamper, hyllen
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og veggd,ekoras joner. Dessuten skal
d.et settes inn en ny d,ør fra trappe-
rommet mot Nittedalsgata. Et lite
tekjøkken og en serverlngsd-1sk er
snart på plass i 1. etasje, og stoler
og bord pu$ses opp i så store meng-
d er at vi snart kan rornme B0 per-
soner på en gang.
Det går altså fremovcr!

I løpet av oktober håper vi e fA
starte opp kantine-d.rift i denne
første etas jen. 2 ungd.ommer skal
ansettesr oB en pensjonert stuert
har sagt seg v111ig til å hjelpe
til i starten. l{uligens kan han og-
så hielne til mere fast med oenneue -rd

virksonheten.

Men et viktig poeng for ka.ntine-
d.riften er at vi i stor grad er
avhen.gige av frivlllige til å ar-
beio"e mec. kantinal om ettermid.-
d.agene, €t par kvelder i ukar oB
om l-ørdatene. Liar kanskje ou li'st?
I såfall irå d,u ]contakte oss!
T,arrrr hO.'l-ien .: --^"'l-l-^ ^^^ --5
--1rb l- POSIKaSSA. VcIf r OB
du blir iiontalctet så fort som mu-

a ^ r^ ^ .: ^- ^r-.t I i I ønet aw høstenIr gt/cLDJgtf i)ÅøJ I Js}/vu øv

også benyttes til andre aktiviteter.
Det skal bli laget et eget høst-
program som d"eles ut.

I/EIi ilTI{ BYGGING I BYDII],SHUSXTI

lløstkvel-clene kan bl-i lange og mørke,
men nå l<an vi om kort t.id beg;rnns
.1 1.rnrr'l-o Qtri a-l slhtt sat t i 'l hrrcrc.ol i crou w! uÅs !J lag-l.rirqUs U tr!J_ rt.y 

'axv*-r_vrrrrg. 

-

Hva ]can Oet være'2 ,To- fnr' .r-^^*
nol fi-l mfram-t*t-i 

uvt'rur cll5cul-
_r.._* _...."1-snrng (tegne- og
barnefil-mer? ), ungd.omstreff , eld.-
retreff , bingo, spille musikli, høre
rnusikk (tenk dere en jam-session
med Snvegsk j øring og rrllartvik og
loftsg jengenfr en l-ørdagskveld l )(Før leggetidl )

Dessuten ican vj- lage møter av for-
sk jellige slag, fra alvorlige rf lys-
bildeforeclragrr om et eller annet
(reiser til- Asia, byfornyelse, bj-o-
alcrobatisk mat osv.) til mj_no.re aI-
vorlige seanser om f.eks. eple-
knlckers i motvind, meningen med"
livet, hvilken farve skal vi ha i
taket r oB lignende.

B)'delshuset kan brukes til så mangt
allerede nå!

Vi kommer selv til å prøve å lage
enkelte faste arrangementer i d.et
rommet som har plass til opptil 70-
BO mennesker, hvor vi bruker noen
av id,eene foian. Vi- kommer tiF
f øLge et lite rrhøstprogramrr, som
vi vil gjøre }<jent gjennom oppslag
i Bydelshuset og el-l-ers rundt om-
kring på Kanpen.

Disse arrangementene vj-1 ikke bli
f orst}'rret av byggevirlcsoffif, ( el-
ler dårlig sanvj-ttighet for ikke å
ha gjort en ltstor nokrr dugnadsi.nn-
sats e.l.). I{ensikten er å begynne
å brul:e huset, også til hyggelige
ting.

Legg en lapp i postkassa til Bydels-
huset, Bøgata 2L, hvis du/dere har
noen ønsker eller god,e icleer.

Husk: All-e er hjertelig velkommen
til å lap'e arr.anr"ementer i huset
col rr I

Styret i A/L Kampen Bydelshus.
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Il<lce behøver r:ian clra helt til-

l.'ranL-ri lcei; os' T-'::1.--l :'nd rr rri ncist-4!srr:\r vtj rJ ur;+errs

rikter for å f innc vin-rrl-)rociu-
senteril .l"iei<la - vi"r Jenijas j on-
el-1e undersØl:el-sc avslrrte at cct
er en god de1 slike i cien unidciel-
bare nærhet r il. å . o . her på liatn.,,'en !
Velrvel, ciu itacdc l<rrnslt je cn nii-
tan-l;e om ciette på forhånurmen
fakta cr en lielt annen saiil

1)et liele beg;ynte som en spølie-
frrl 'l tpnlre . men d e-' en() .:r(i'.i Cet:4rf verrrrv b- "l^-.r-^ .^"r,,+r.el i r" ]rnrl fle v L aVtaltd'IILLJ. E I UO ru-L L,{, lJ L) u + ri. llquuv v -

hø;'t16"t ' t rrrrintcstrr mec ct utvi:19
rrproCusenterrr run.clt i strøket.

Hvis dere nir sitter med det håpet
at vi skal offentliggJØr:e navn,.-r.,.r.
no f]f nr, nå Vi nok skUffe dere-v6 urr.r^r arrre uvlv t
for hva kunne ilcke det føre til!

Hvilket resultat ga så testen?
Iørst og frernst at hjemmelaget vin
er helt al-l right.
T.i++ ^nn nrr noÅ n.Bt oor* ^lrnl c'ioc.lJl- t/ U \JyP vB lr(, Lr , .trclJ- Dd,II U D.rl(:-! ir J U D I
inen så lcan jo heller ikke prisen
sammen.l-lgnes med Polet I s I

@

æ

ktrp"r-d,
di''thkt,

skjelllgrlaget på ulixe rrråter.
I'JnorT 4:1.-<1 66.'l 6 p.

f/4v+ .

I'avoritt råcivin n. cjrue;lonsenrratr,
rød.vin av tørl<eie bærrli;'I1ebæ.j: l;t.iit.
Iierif'f iretvin (hvit) ,Sol-vino rød.-
vin, røC^,t j n 1a;et av rr:s, b}-b;:r,
]rrrl I ohror. r,l nr.rrnar  (r r,rrral-nr.^- *-,,-nsenti'4tr,jrirseba:rvin og en i''a.voritt røcivin
uten tisetning.
Lagringen valr fra j åLr til I nnu. ,
ine<i hoved,vekt på l-6 rnnci . , så ]ie::
var d,ct bi'cleli6vis ingen panilll;-
artei vinlaginl; t

itlrettcne var et 1;a.1,ittel ior
<ar" I

-Det valr fle,':e fo.rlLljell-i1;c t;'.i,er
og Ce så. hel-t profes joncll-e utl
I'ienin,,en var at vi sr:ulIe sctte

lia::ai;tercr fra i-iO,rnen ciet -trar scl
vanslicli.,rat vi ga ,let dervis opT,.
Gjennornsnittsresultatet var i hvert
fall litt over nicrclelsrrnene.r:' '.ri med
det elfaringsgrunnla.get vi ira,r:l'?

l{oen spesicll vin vil- vi i}ilie
f'rainheverfordi iet lrom fra-rl vccl
--,r *nn rrrrl orrro jS af t ::esUltatet kanPrsvvrr
være l-itt tilfelois:.

d
0/v fuL Ø,r +tftkana,l' fr

I

nLetelv F/t+#JohilL uh



kfr rnåte,
'rÅhns

{iL 4,"r å.
funtLt sloillt
ffit ø/ ALY
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Mnmndn-

Vinhistorier f ikk vj- und-erveis I
f elrs- den onllferdi p'rrinpnll som bleIaVrruo svi!
'l^^^+ 'i ^1-l 1,..'i Å- 1^n^.1-IaSeI f arr nul- cg naslrmen som
ble fantastisli gocl al-likevel.
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Det var til og med" en vinspesialist
som gillk rrfem pått og lurie på
hvilhet vinoistrikt i lrankrike den
kom fra.Slå d-en!

NORDERHOVG,TIA 28
ble revet i midten av september.
Heldiryis vil kanskj e d.e si som
opplevclc naboskapet med. de sist
innflyttede beboerne. De to mur-
bygningene på eiendommen b1e tj.d-
ligere på sonmeren okkupert av
husløse som vanli6gvis ircte vanker
på solsida i Oslo-gryta, Skygge-
ful1 asfal-t og ned.tråkka park-
gjø:me danner oftest rammen for
d eres tllhold.
truligens var oppholdet i den gam-
Ie leiegården på skrenten mot
vestsola og med. byen og fjord.en
und.er føttend.e et lysglimt i de
husløses tilvære før politiets
mannskapsstyrker satte stopp for
huslyet.

Uansett holdning en kunne ha ti1
otkupantenes framferd og livsstil,
må deres valg av bopelens bellg-
genhet betegnes som veloverrre{,d
og godt. Trygrra I3jerkes Prosjekt-
erlng har samme sansen for riv-
ingstomtas kvaliteter, Etter hva
Kampenposten erfarer vil Nord.er-
hovgata 28 b1i innlemmet i sel-
skapets nybyggingsområite mel_lom
Nord.erhovgata og Brinken, Vi håp-
er å krrnne presentere disse ny-
byggingsplanene 1 neste nunrmer.

Men bak rivningen alr ltlorderhovgata
2B ligger også historien om
strevet for bevaring av byg-
ningene på eiend.ommen, De var
etter tilstanclsvurd.ering gitt
livets rett, A1f Bastiansen ar-
kitektkontor tr/S lnar gjennom år-
ene ned.lagt et stort arbeid for
eierenrSelskapet for Innvand.rerbo-
liger (sfgo), i planlegging av ut-
beclri-ng for eiendommen. Drag,kampen
har så langt vi har forstått
stått mellom d.e kommunale kvali-
tetskrav for utbed.ring på d-en ene
siclen, og Husbankens krav til
kostnadsbegrensning fastsatt etter
gjennomsnlttsrammer på den andre
sid.en. For arkitektkontoret må
det bokstavlig talt vært vemodig
å se nlanleggingsgnrnnlaget falle
i grar.rmaskinens mursteinshaug'

Iror egen d.el vil vi konstatere
ve mod.igheten i at den stat-
lige finansinstitusjonen ennå ikke
har skjønt at en gammel gård og
en garfinel gård og en ga.mmel gård
er tre forsk j e11i5Ee gårcl.er selv
om d e l-igger ved sld.en av hver-
andre. Vi slculle ønsket oss å se
murbygningene i Nord.erhovgata 28'
nypusset og med al-le bekvemmellg-
heter i-nstalJert. 

?
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TJNGDOMSSI DE

Uiandag 20. juni kunne 10 stolte og
forventningsfulle deltakere fra
idrettsforeningen Kampørn dra av-
gård.e fra OsLo med d.e to havseil-
ern.e Ilmen og Tirrenia fra Oslo
Seilskol-e.

Forbred.elsene til d.enne turen
hadde startet all-erede i- midten
av mars med et orienteringsmøte
med. lysbilder fra et tokt med.
Ilmen, I midten av mai arrangerte
turiLeltakerne kakelotteri på
føyensentret for å få finansiert
en d.el av turen.

Det ble noen spennende dager d.en
siste tiden før toktet skulle
starte. Tirreni-a skulle seiles
fra Monaco til 0s1or og en uke
før avgang var d.en ikke kommet
lenger enn til Brest i NorcL-
Frankrj-ke. Men det gikk bra, &Y-
gangen ble bare noen timer for-
sinket.

I løpet av mand.ag etterrnicld.ag
seilte vi ned ti1 Sand.spol1en.
Der 1å vi for anker noen timer,
spiste og hadde den første in-
stnrksjonen på seilbrett. Det
ble også tid for nattbad.. Del-
takerne ble delt inn i arbeid.slag
mecl to timers vakter. I J-øpet av
natta og morgentj:nene seilte vi i
fint spinnaken/ær ned til Vrengen
bru. Der tilbrakte vi en god del
av forrrid.il.agen.

lo

Så lettet vi arrker, sej-lte ut
fjorden og satte lnrrs for Jomfm-
l-and.. Vi grillet pølser og sangallsanger, Gutta satt lenge på
fjorden og dro fine torsker. Sl-kelte av oss tok en kveld.stur
opp til fyret r og nrslet i m1l-
esteinene på jakt etter flaske-
post og fine steiner.
I 1øpet av natta had.de det fri-
slsret til. Det btåste frisk bris/
]iten kuling, og vi fikk vlncl.en
fra syd, A1t 1øst ble surra godt
fast, a1t personlig utstyr stua
bort. Vl kled.de oss i regnutstyr
og tok på oss redningsvester.



Arbeidslaget som skulle jobbe i
baugen fikk utdelt se1er, slik at
ile kunne kroke seg fast. 0g friskt
blei d.et. E*bter en kort stund ble
d.et klart hvem av gutta som tålte
sjøen. De dårligste ble lagt på 1e
sid.e, hvor de matet fiskene, Dette
var vel- gru.nnen ti1 at vi ikke sets
lte lenger enn til Kragerø. Her
frisknet humøret på betrakteli-g.
Etter en stund. var stemningen på
topp.

Vi brukte mesteparten av forrnidd.a'
gen til å proviantere. Vi had.d.e
ikke hand.let stort sid.en vi forlot
Honnørbrygga. Dessuten var il.et St.
Hansaften, så vi trengte ny for-
syning av grillvarer og snacks.
Vi fikk strålend.e sol og bra meiL
vind til seila. Med gårsd.agens
erfaringer i friskt mi:rne, 1a vi
turen ned til Risør - Pjolter Bay.

St. Hansaften blei en ged.igen
oppfølging av fastlag te normer.
Frod.ige holmer og ribba skjær,
stort bål, mye godt å spiser oB
gitar og f1øytespill. Lettbåtene
var på fjorden jevnlig ti1 fiske-
bruk.

Etter en hektisk morgen med skur-
ing av skutesiclene, besøk i Risør
trebåtbyggeri Eurn., satte vi kur-
sen hjemover, nænnere bestemt
Tønsberg. Tvers av Jomfnrland
snudd.e vinden og strømmen. Vi
gikk for motor innaskjærs et
stykke oppover kysten. Spenning-
en var stor d.a vi skulle inn til
Hafsund.. Høyspentledningen over
sund.et 1a uhyggelig nære maste-
toppen, men skikkelig informa-
sjon fra land. avd.ramatiserte
det hele.

Ved toticlen sto vi ut fjorclen.
Det giklc vekselvis for seil og
motor opp til Tønsberg. Dr strå.-
lend.e sommennorgen seilte vi inn
fjord.en. Etter ferske wienerbrød.t
kaffe og bnrs, var det på tide å
ta sklpssekken på skulcleren og
mønstre av. n1 strålencle uke var
s1utt.

11
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I forri-ge nummer av Kampen-posten
ble det tatt opp hvili<en furrfsjon
Velet burd.e/skulle ha. Forholdåt
ti1 Bydelshuset b1e d.røftet.
Vi i Velet er av den oppfatningat det fortsatt er mange viktige
saker å ta opp på vegne av Ka.mpen-
beboere. 81, dt er d.et flere
bygnings- og rivningssaker på
ga.teg som trenger å følges opp.

Bydelshuget }:ar en særstilling
som sa.mlingspunkt og aktivitets-
senter for beboerne på Kampen.
Det er imidl-ertid Velet som skal
stå for kontakten ffin skal- ha
med. omverd.enen, d.vs. kornmunen,
etater m. f1. i viktige saker
som angår bydelen.

Foreløpig h.ar Byd.elshuset tnrkket
til seg mange av ildsjelene på
Ka,mpen. 0g dq har gjort et fabel-
aktig arbeid! Sqntiåis har Velet
vært inne i en periode hvor cLet
har tatt tid å finne d.en riktige
arbeidsrytmen som selvstend.ig
organ ved. sid.en av Byd.elshuset.

Nå er irnid.lertLd. tiden inne til
å konme i faste forrner igjen.
Ka.mpen Ve1 vil med d.et første
flytte inn i Byd.elshuset og ta
i bnrk lokalene, som nå begtrmner
å ta form. Vi skal prøve å-få til
en fast kontortict på 1ørdager
hvor interesserte kan komme inn-
om og s1å av en prat. Postkasse
får vi også, Så nå har clu ingen
unnskyldrring til ikke å-Ta kon-
takt med. oss.

Vi trenger clessuten et åpent
Ve1-møte for å clrøfte bygge- og
rehabiliteringssakerl mecl søke-
lys på hvor de enkelte saker
står- id.ag, og hva vi må gå nærm-
ere etter i sønmen.e. Trafikk-
problemene er også et viktig
tema som trenger oppfølging.

FLERE MULIGHETER

FOR ARRA}.IGEMENTER

Av aktiviteter i høst håper vi e
kunne arra4getre elclretreff, bingot
fester og anclre samli,nger som
måtte være av interesse. Vi vil
også samarbeiile mecl Byd.elshuset
for bedre å kr.mne koordinere
arrangementene. Dl må Sjerne
konme mecl. forslag, og vi sier
ikke nei takk til en hjelpende
hånd..

Informasjon vil bli ettt på
oppslagstavlene rund.t i bycl.elen,
og veil løpesed.ler.

FøIg med!

Det sk j er ting på fampen!

f rrrr-----------------ql

! Har noen sett en liten, #& !! xatt ca 5 rnncL gammel ? ^ I
i ning Raenhild staurseth På i
i tlf r9-28-7o Iit
f r r - r r- --r -- --r-|D-r-t]-r-o{
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NÅR DET GJELDER
SELSKAPSMAT
GAR YI TIL 9t rrrtt nud

Norderhovsgl. 7
Tlf. 19 59 90 . 19 77 88

sil,IrER .'(OtOÅNnErt{ ftcEt
M'DDAG

,(ÅxEn - ,s
kl. kvolitet - Prov rclv!

8c om brosiyre.

ULLENSAKERGATENS

Delikatesse

FLOVILD ELEKTRO A.S
AUTORISL.RT

NORN'lANNSGT 25

LLEKTRISK INSTALLATøR

o5Lo6 TLF r96865 196930

Syrcist Rad[o & TV
ÅKEBERGVN. 56 V./JARLEN KrNo
osr,o 6 TLF. 19 49 18 6782 7I

AUTORISERT RADTO&TV -FORRETNTNG
GUNSTTGE BETALTNGSBETTNGELSER
TOPP StrRVTCE - ALLTTD GODE TTLBUD

Dr. Trond Linstad
Legekontor

Strømsveien 78 a, Oslo 6. Tlf.: 19 50 91

Kontortid: Hver dag 10 - 13. Onsdag også 17 -

Lørdag og søndag stengt.
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TLF: 22-80-87
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KAMPEN
VASKERI

. Nordrmnwqt 43 t{ : 67310a :. Åænt: 1- /7
:U I4OTIA( AtT I VAK 06 Rfl' :
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Nå qråf tufl
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Mange nyheter.
Mange tilbud..
Dagsk jøp A,/S trar
alltid billie me1k,
brøil. og kaffe.
Spesielt tilbud
I7.-22. oktoberl
2OO g kaffe kr. 2Br-

Skedsmogt. L5
(hjørnet v,/skolen)
Apent: I\,lan-fre B-19

Lør 8-16
r1f 68 52 B



Vi i Kampenposten mener det er
på tide å minne både oss selv og
andre på at noe bør g1øres med
trafikken på Karnpen !

Skjer d"et noereller er al-le pla-
ner puttet ned i en skuff?

For å få rlite nytt om dette ring-
te vi Byplankontoret.
Vi kan ikke si vi bl_e så forbauset
d.a vi fikk høre at situasjonen var
d.en samme som før.
tr'orskjellige planer ligger faktisk
i diverse skuffer foreløpig p.g.å.
Strømsveiprosjektet som blir på-
begynt 1 1985.
-Jdtslik tolket i hvertfal_l vi det-
Denne store reguleringen vil gi
positive ringvirkninger på b1.a.
trafikken på Kampen.

Hva kan så gjøres inntil da?
Virogflere med ossrmener det er en
god id6 å satse på-"Gjennomkjørlng
forbudtrr skilt b1.a. ved Hedemarks-
gata.Sl1lre skil-t vil være allsept-
able for allerog vil virke regu-
lerende.

Yi må ikke gleml're å minne de
ansvarlige myndigheter på hva
vi mener om sakenl

30 km på
Kampen
Vclvesenct har forcslått at dct
Innførcs 30 km frrrtsgrensc på
Kampcn, og byrlclsutvalg 09
slutter scg tll florslagct. By-
dclsutvalget pcker I dcn for-
blndclse på at dtet nå cr nød-
vcndlg å gJørc noe mcd tra-
flkkforholdcne ri Normannsga-
tens ncdcrstc <lcl. Her parke-
res det på bcglfe slder og dels
på fortauenc, sillk at gatcn bllr
ufremkommcl.lg bÅdc for fot-
gJcngere og f.or tovels blltra-
ftkk. Bydels utvalgct ønsker
også at det linnføres skråpar-
kcrlng I derr. øverstc og for-
holdsvls br,cdc dcl av Hed-
marksgaten. Dct vll da bll fle-
re parkerln,gsplasser for Jor-
dal Amfl, otg men unngår at dc
nærllggendre bollgområder bllr
overbclast,ct mcd besøkspar-
kørng. A.pdraft.tg

ffiffin
En gruppe studenter fra Universi-
tetet i 0s1o jobber nå med et
prosjekt i samarbeid med Norsk
Institutt for By- og Regionforsk-
ning. De ønsker å ta kontakt
med lokale organisasjoner på
Kampen og foreta intervjuer for
å finne ut noe om hva organisa-
sjonene kan gjøre for det
f ysl ske nærn j- I jøeL , f . eks .

angående trafikkproblemer,
grØntanlegg og bygningsmi-1jø.
Vi håper de blir godt mottatt.
Har du noe å bidra med, ring
679539. E11er skriv ti1
Studentgruppa,
Dydelsutvalgskontoret
Akebergveien 56
OSLO 6

Het,atk
Åuti h k- eLshrr.l

Nå er d,et på tide å. ta frem
instnrrnentene og sangstemrnene
og b1i med på å skape enaktiv musikkgnrppe på Ka.mpen.
Bydelshuset beglmner å ta formpå det ytre planet. Men clet skal
fy11es med. aktiviteter. 0g de
kornner ikke d.rivende av seg
sjøI - d.rivende på ei fjø1.
Ta.nken er å kurur.e underhold.e
ved hjelp av egne krefter. Et
øvingslokale skal etterhvert
stilles til d.isposisjon for
musikalske spre'll. Derfor ber
vi a1le interesserte om å
melcle sin d.eltagelse, elLer
kanskje du har utstyr å låne
ut. Ønsker du å opptre ?
Tryl1e ? Vent d.erfor ikke ti1
neste år - giør det nå :
Få Bydelshuiåt tit å swinge !
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Kontaktpersoner : lore Hartvik
Kristensen tlf I9-74-48 el1er
Ilorgeir Blaalid t]-f 68-96-22.
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rled en g så jeg noe som

som filrli meg til å sperre oPP

Øynene .lded.over Bøgata(mot en-veis
kjøring)kommer den flotte Ola-
bilenlDet var en 2 seter med takt
og det så ut som det var stoPPete
setetrekk.Jeg ble så oPPtatt av å
se både på bilen og om dette k'unne

gå bra (tenk om det kom en bi1 i
fufl fart fra sidegata. necli derl)
så jeg glemte å hente fotoapparatet.
Jeg har prøvc1 å tegne denrmen det
er sikl<ert iklte riktigl

Si
lcan

ifra
vl ta

de son har
bilde I Tåru,-hott KtnLm

ffil. :;.:låå":ii:ltil l1l I

@ 'u'fTS @

En el-efant og en synål
skulle kappsvømme over en
elv.llalvveis over skriker
nålen:Ventrvent jeg har fått
vann i øyet,

hennes heter l{ons og er hel-t grå.
Veldig penr synes jeg.Mons liker å
ligge på ryggen å b1i klød.d r og
så Liker den å jakte på fuglene.
Maten den liker best er Kit Kat
og.Itnottrmgil Qen Qp+Fer brød.-
sKl_ver ogsa. !€Il crJ-KKer vann og
melk.Gro som er 5 år har tegnet
I{ons.
Det finnes fl-ere kjæledyrrkatter
også som sagt,Bare si fra ti-l ggs,
så kan vi skrive om d-emr.

nsthn5thcl la.lot4r.rnc

uIa-D]-a, sa


