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! xampen vef samlet til mØte 6/L2
I trar vedtatt f@Igende uttalelse
I vedr. trafikksanering på Kampen:
i

I
I
I
!

rrr,

BEDRE NÆRMILJØ :
FELLES ANSVAR OG INNSATS.

Dette er navnet på en rykende
fersk prosjektoDpgave fore-

FoRMANNBSKAPET

tatt av fire

I Kampen er en bydel uten gjennomI gående trafikkårer men gaten beI nyttes likevel ti1 betydelig gjenI omkj@ring, spesielt i rushtiden
I morgen og kveld.
I
I Kampen Vel har i en årrekke gått
I inn for frafikksanering i bydelen
I og har sett fram til de 2 tiltak
I det er fattet vedtak om i forI mannsskapet.
I
I Hovedinnholdene i tiltaket er
I disse:
I
I t. Fysisk stenging av gjennomI gangstrafikk i Hedemarksgaten.
I 2. InnfØring av 30 Yrr./t fartst
I grense i hele bydelen.
t Vegetaten har i hØst ferdig-opp-

I
I arbeidet avlastningsveien over
I nott Hofmo-s gt. som var en forI utsetning for pkt. I.
I
I Næringsinteresser b1.a. i ØsterI dalsgaten har fremmet protest om
I at avkomsten tiI bedriftene blir
I vesentlig forverret. Som en føLge
T av dette og med henvisning til
I angivelig tvetydig bydelsutvalg et
I vedtar vei- ogl vannutvalget i
I midten
at planene skal
I stansesavognovember
hele
det
utredes mer.
I
I Vi finner det meget beklagelig at
I et slikt sterkt etterlengtet tilI tak skal ytterlig forsinkes og
I kanskje
hind.res for godt.
I
I Vi krever derfor at formannsI skapets vedtak blir realisert.
I

I
I
t
I HrontmftItu s.4-f

studenter

På

Universitetet i 0slo. De har
studert det fysiske nærmiliø-

- .r.

et på Kampen.

Rapporten som er på hele l2l
s'ider, kan du få lånt fra
kontoret i Bydelshuset.
Det burde være mye interess-

ant lesestoff for al'le

på

Kampen

Kampenposten reqner med å
kunne presentere stoffet
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"GULLFISKEN" GJENNOI{ TIGERSTADEN

8/II-83

GrKK HøsrENS ELDRETUR AV sTABEN, "GuLLFrsKEN",
MED Pen som srØDIG sJAFØR, TOK FARVEL MED ByuEr-suusET vED 8-rloR,

Tyve velopplagte "unqdommer" ble
/ædet gjennom rush-trafikken til
- av Osl-o"s nye bolj-gstr@k i
Sannergata. Her foretok den vel-

H@ydepunktet b1e besØkeg på

eldre-sentret.

informerte guide, Sven-Arne
Arntzenr €D omvisnj-ng av det
tettbebygde boligområdet, som
arkitektsmessig hadde en del
artige finesser.
Tmidlertid var vi alle enige om
at å bytte med Kampen; nei, det
ville vi ikke.

Vi fikk gått systua etter i
s@mmene, og erfaringer ble
utvekslet. Noen hbrlige sorthvitt bilder fra gamle
Tigerstaden hang på veggene.
Det hadde vært noe for Bvdel-shuset

Fra Frysja bar det strake veien
Fennom skogen tit UIlvå1seter.
--ter å ha fyrt opp i peisen
(vi greide det og, vil ) fikk vi
fuktet våre ganer med den etterlengtede morgen-kaffen. En
vaffel klarte vi også å fortære,
og praten qikk livlig ved de
enkelte bordene. Været var
upåklagelig - humØret deretterl

Silkestrå het et av boligområdene, og sto i stil til
sitt poetiske navn. Slett
ikke ukoselige hus !

I

Til slutt endte vJ- oppe i T.etasje
i BypJ-ankontorets kantine, og ble
servert deilige smØrbrØd og rykende
varm kaffe. Utloddingen satt punktum
for en fin tur i Oslo-Vest perle
"Gul1fisken" fIøt tilbake til byens
Kampen og forn@yde passasjerer
fikk gå hjem for å hvile sine trette

Videre gikk turen ti1 Frysja.
Der fikk vi se de to arbei-derboli-gene med g@yale svalegang€r,
som nå b1e restaurert for bruk
til kunstnerboliger.

Så beveget "Gu1lfisken" seg
vestover. MåIet var byggefeltet Voksenskog, med utsikt
over hele Bogstadområdet.
Itlen for de kres ne kampenbeboerne fristet heller ikke
denne blokk-bebyggelsen,
selv med sin panorama-utsikt.

Det var

moderne, men veldig stilfullt, varmt og levende.
Her var det kosligl

ben.

sier at de gamle er eldst jeg sier: de gamle er yngstl !
Hj-lsen en glad kasserer.
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Forrige nummer av Kampenposten hadde flere noti-ser og innlegg om
trafikken i bydelen.
Siden den gang har det skjedd en viss utvikling i saken. Om de
planene som nå foreligger, blir gjennomfØrL, vil vi på Kampen oppleve et langt mindre aggressj-vt trafikk-miljØ i framtida.

EEDRINq I
TRAFIKK-

FORHOLDENE?

har etter henvendelse
ti1 Oslo veivesen mottatt lØfterikt brev. VI siterer: "Gjennomf@ringren av trafikksaneringen på
Kampen bØr skje samtJ-dig med innfØring av far:tssone 30 km/t."
Oslo veivesen har laget en trafikksaneringsplan for Kampen. Den
går i korthet ut på f@lgende tre
tiltak:
1. Det innfØres 30 km/t fartsgrense i samtlige gater på
Kampen.
2. Det anlegges fartsregulerende
tiltak, det vil si hump, i
HØlandsgata mellom Ullensakergata og Aurskoggata.
3. Hedmarksgata sperres ved
Jordal Arnf i.
Bakgtrunnen for planforslaget fra
veivesenet er formannskapets vedtak i august L982 om trafikksanering for Kampen.
Flere instanser har hatt planen
til uttalelse.
Oslo Politikammer har ingen kommentarer til planen sålenge den
ikke berØrer Åkebergveien. (-Hvi1ket planen ikke gJør.)
OsIo Sporveier a/s anbefaler ikke
30 km/t i gater der bussrute 29
kjØrer. Veivesenet viser i sitt
tilsvar til fartsmåIinger der
bussrute 29 9år, hvor målingene
påviser at bussk)Øring j- disse
gatene ikke kan skje med sær1ig
h@yere hastighet enn 30 km/L.
Bydelsutvalg 09 har uttalt seg
for planen, med bemerkninger om
parkering j- Normannsgata nedre
Kampen Ve1

4

del og Ønske om at besØksparkering
til Jordal Amfi skjer i Hedmarksgata med diagonalparkering, for å
hindre nåværende parkeringsbelastning i t.illiggende boligstrØkEt viktig punkt i forslaget fra
Oslo veivesenr er Ønsket om fartsmålinger i en pr@veperiode på ett
år etter innfØring av trafikksaneringen på Kampen
Dersom disse målJ-ngene skulle
vise at det ikke ble kjØrt med
redusert fart, ville veivesenet
innfØre ytterligere fartsregulerende tiltak.
I det lØfterike brevet som Kampen
VeI har mottatt fra Oslo veivesen,
ble det antydet at tiltakene ville
bli gjennom.fØrt umiddelbart etter
formannskapsmØtet i midten av
november dette år.
f mellomtida har næringsdri-vende ^\
i Hedmarksgata protestert mot
bommen ved Jordal Amfi. Dette på
tross av at Rolf Hofmos gate under
jernbanelinjen ve PnsjØ T-banestasjon er opparbeidet som adkomst
til disse virksomhetene.
H@yres representanter i kommunens
kommunikasjonsutvalg har etter
protestene fra de næringsdrivende
begjært ny behandling av trafikkplanen.

Kommunikas j onsrådmannens

kontor

er imidlertid skeptisk ti1 forslaget om kun å bruke skilting
framfor fysisk sperre i Hedmarksgate. Det fj-ns erfaring for at
slike skilt blir lite respektert.

For egen del vil vi tilfØye:
Det er verre å k1ry're gjennom e:n
bom enn forbi et skilt!
Veivesenets plan for Kampen
lover bra. Den setter stopp for
un@di-g

gjennomgangstrafikk

med

opptil 400 kJØreLØyer i timen
langs Hedmarksgata og Nannestadgata i m.orgenrushet. Vi har ingen
medl-idenhet med fØrerne om de må
stå opp tre minutter fØr for
å nå tidsnok på jobben.
Se for@vrig uttalelse fra Kampen

Vel.
HH

e

TIL KAMPEN BYDELSHUS
Vi ser et hus borte
på Kampen
Og minnene strømmer
^å

Vi minnes den gamle
9ampen

oss unge
for s tå
At meg må du ikke
skrot e
Men la meg leve dr å
Men gampen er for
lengst qått bort og
er nesten helt blitt
glemt
Og huset der borte
på Kampen er nesten
gjemt
også blitt
Som lot

Men unge mennesker

der borte så det
De f ikk en f i-n, f in
acte

Her skal vi da virkeIiS kjemPe
For at huset skal
stå i fred
Det er jo ikke noe
kongelig slott

skal lage
kompfott
et kraftig
Her skal vi snekre
- her skal vi bo
09 her skal vil lage
plass til mer enn to
Hit skal de komme
fra de små gater
Og hØre på alle som
sj-tter og prater
Her skal de synqe
og her skal de le
Og glede seg over at
huset får stå i fred
Men vi

09 kanskje det kommer en kunstner en
9ang
Som spiller
d^Y
Y--

an

lr i ær'l

"r*r--J

og syni r

Sang

Her har vi flinke
arkitekt.er
Og noen som skriver
tekster
Og hØrer vi liLt fra
en liten dvale
Da kommer nok noen
som også kan male
Taket er utett og
lekker som siL

Men ungdomnen tetter
det med sine smil

Vi deler oss opp i
hver vår gruppe
Og noen av oss kan
nok også lage suppe
Huset skal bli til
en virkelig
fryd
09 vi skal 9i det en
kjærlig lyd
Det var jo en gang
en stor fabrikk
I gaten gikk det ingen trikk
Men nå skal vi flette
det f in, f int j_nn
Til alle som bor her
'ki+r'l
ei

ff

'-J**

Som her vil
bo

i fta

Sl-nn

leve og

og fØLe at noe vil
gro
Og Ce som fØr. gikk ut
og inn
Gud qi de har fred i
sitt gamle sinn
- stuerten-

Kattelivet er minst like innholdsrikt og dramatisk som menneske1ivet. Det jeg opplever denne
morgenenr er bare et lite ubetydelig opptrinn i 9gg sammenhengen.
Det er et allsidig kattefolk som
regjerer i bakgårdene. Katte-

figurene fra T. S E1liot-s "Old
possims book of practical cats"
er bare barnematen mot eksmplarene
en kan finne her. Kanskje Elliot

KATTENE PÅ

KA-},IPEN

Ett par svarte øyne stj-rrer halvt
mistroisk, halvt nysgjerrig på meg
frem fra hushjØrnet, fQr de to
øynene blir til en smidig grå katt
på full fart inn i bakgården.
MåIet er en kompiskatt som sitter
awentende i et hjØrne av gården.
Kampen går frisk og tystig, inntil
kompiskatten sj-tter og vipper ytterst på ei slank grein, i toppen
av et spinkelt tre.
Det er tidlig morgen r og jeg har
akkurat vært vj-tne tit en episode
av Kattelivet på Kampen. Det utfolder seg i sene nattetimer, mens
resten av Kampens innbyggere ligger med nesa i været og snorker.

t"

brukte kattelivet på Kampen som
modell for sin bok? I a1le fall
Du finner hele gjengen i bakgårdene
her: "Old Gumbie cat", "Rum Tum
Tugger", "Mungo - jerrie - og
mange, mange flere. Og her har du
med ekte bakgårdskatter å gjØre!
Derfor er jeg_helt sikker på at 4
kattene her på Kampen er litt for
nærmet fordi premieren på musicalen
"Cats'r ikke ble lagt hit.
Nåvel, katter har det ikke med å
henge seg opp i slike små - detaljer.
Derfor lever de uforstyrret videre sitt natteliv - musefangerne'
slosskJenPene, nYs
gjerrigPerene, for elskede Pårr serenade
sangerer eventyreret
fillekatter - kan du
komme På flere? Jeg er
sikker På at en kunne
skrive et trebindsverk omA'
"Kattens liv og levned På
Kampen" - minstI
Men slike tanker er ikke den
grå katten noe interessert il
der den sitter på gresset i bakgården. For den er akkurat ferdig med
nattens eskapader. Den lurer ve1 på
hvor den kan finne en rolig plass
for dagen - og overlatt arEnaen til
sl,ne tobente venner - og f iender.
av Dagfinn G jerde

I B-BY
Jula står for dØra. f skrivende
stund måler termometeret utenfor
blokkvinduet -7 grader r og hvitt
sn@teppe har lagt segr over gater
og tak. B-by har tatt vi-nterkåpa
på, og pakket inn a1le B-bylivets sysler i uII og pels.
Der trives de godt , godc11@r seg i
den varme folden, - og venter på å
komme i-nn i de lune små juleselskapene for å tø opp og blomstre ut
sammen med B-by-menneskene etterhvert som julemat- og -drikke siqer
FøRJULSLIV

@--oot^1,.

Åtsi

oe

orht

('t:1 ' '

på.

c

Det tiskes i krokene nå i førJu1stida. Noen fortel-ler hverandre små
hemmeligheter om hvern som får det,
og hvem som gj@r det da.
Som forventningsfulle B-by-barn
foran nytente julegraner. hvj-skes
ord i @rene, knisende, spent 1atter
h@resr - og tindrende @yne blunker
forståel-ses

f ul-

1t .

Vente på det som skal- komme. Smj_Ie
fordi en vet hva som kommer, el-

ler smile i uvitenhet_ B-by-livets
mangfold ligger ikke i smilet, i
den entusiastiske latteren, i den
lune varmen. Mangfoldet ligger
bakenfor de felles ytringsformene.
B-by-tivets mange sm1l ser like ut,
men har forskjellig innhol_d.
Tanken i folden er ikke €rrr men

mange.

Harmonien

i B-by-livets overflate

C er sefve overflaten.

lNeSL*t1g

Wdf 35rnz m/toa-Lctt
Tofp ryp&eæL Y
TL{,,. IgVl 48 14.. lB'o-vo

Under den

hersker de sanrme mekanismene som
i byer og land for@vrLg, - også i
en førJulstid. Hat, misunnelse,
sladder, ryktespredning, sårhet,
sjalusi, fortreng og fortvitel_se.
Og elskov, gener@sitet og stolt-

Lret.

"B-by-livet går s j-n gang", synger
Tramteatret. Sant nok.
Det snØr litt igjen. Skjerfene
tu1les tettere sammen i halsen,
og ryggen vendes mot snoen. - Og
alle venter vi på våren, hvor vikan kle oss nakne oq vise oss:
Sånn er vi!
a-ho

7roRRETff

Kan du" tegrc eW
{atoEaluz
Tø bot*a*L rud.

i
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Krampepsten inknaller me dtte
kokkentyrl-erne til salming

tronsda 32.L3. krokken nattentredvi-.

VreI mtt

3Y:DEt-sHtlsE-r ha,r W fuld*
og ffi

{etnq

3Et-',A

LØrdag den 12. november var det duket for stort kranselag i bydelshuset. l
kommet på plass r og innvendig var den ene fL<lyen i såpass bra stand at det
var blitt mulig å ha det hygoelig uten å. tråkke i spiker eller få klærne
q

maling.

AlIe som på en eller annen måte hadde bidratt med arbeidskraft til huset r
Taler b1e det holdt i fleng (arbej-dsmoralen må jo opprettholdes ennå en st
b1e servert både middag, kaker og kaffe. De stØrste ildsjelene fikk sågar
a1je, og utenlandsfarerne som hadde sett på forskjellige bydelshus i KØber
et lengre lysbildekåseri om dette. (se artikkel side I0 09 II.)
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P Ptory
I ,l

o

Or

Gunnar Brunborg er
bygceleder for by-

delshuset, og ble
derfor som en slags
vert. Her sjekker
han at alle har fått
kaffe r og får beundrende blikk av Inser.

rket var
virkelig
lelagt av
rr invitert.
rnd) , det
itdelt med]avn, holdt

TIL \ÆNSTRE: De som Ønsker å kjØpe dette
bildet kan henvende seg i bydelshuset r og prisen
er kr. 30rBILDET O\IER: Den eldre (-renerasjonen var ocrså
representert, her ved Ruth Marie Andersen og
Eqil Nilsen.

BILDET

9

erfaringene danskene har gjort med
å drive slike hus. Vi besØkte to
hus som var opprettet på at halvkommunnalt initiativ,
de såkalte
"medborgerhusene" på Østerbro olt
Islands Brygger 09 ett hus som i
Iikhet med vårt hus på Kampen
mer var resultat av ]okalt initiativ, nemlig Christianshavns

Som de fleste kanskje vetr €r
bydelshuset vårt her på Kampen
det f@rste i sitt slag her i landet. Et lignende tiltak er i ferd
med å dras i gang i Stavanger, men
Kampen var og er fØrstl - I Norge.

I Danmark, derimot, har de holdt
KØbenhavn finnes det mange bydelshus.
I slutten av oktober dro ca. 20
av aktlvistene rundt Kampens bvdelshus på "studietur" tif xøUånhavn, for å preve å lære av de
på i mange år, og bare i

E_YDELSHUS

O

O

ÆF-qæ

Beboerhus.

Her bringer Kampenposten fØrstehånds referater fra al-le de tre
husene .

I

KøBEN}IAVN

m

SBAWAqF
DFDS
øADåA RtrQUC{ZS

O

sted med hobblzmaskiner' mørkerom, ledlge har mulighet til å få arbøsterbro medborgerhug har ekslgæET3
sjakklubb. syverksted. Man kan eid her t opptll 7 mndr.
år, og det er bygget i
en ganrmel sporvognrernisse fra 1901.korlate -rett lnn-fra gaten og låne
en maskin for å sy gardinei f.eks Da vl besØkte huset var det f,øst-a
oe ijenpenelsige enestående takferle i København. De fleste
bielkene i tre er beholdt. Huset
Huset har åpent alle dager. Det banene var i bruk. fngen var i
ei på 3000rn2.
er stengt I mnd. om sonrmeren pga. verkstedene. En del gjestearbeidere og sjakkspillere oppholdt
2/3 av bygget er 10 badrninton- vedllkehold.
seg ved småbord 1 tilknytning til
baner så dette er den vesentllgste
Man har kr. 100 000,- pr. år til
en kLosk.
aktlvitet I huset.
forkjelllge kulturelle arrangementer. Løpende utstlllinger
Huset serverte ikke varm mat.
Området har 40 000 beboere.
- hovedsakllg av lokale kunstnere Man bestllte mat hos lokale levI løpet av dagen er 5-700 innom
Man holder julefester.
randØrer. Forskjellig drlkke ble
huset.
solgt rlmelig.
prlsen
for
å
lele
lokale
I
huset
85t av tiden (k1. 8-23) er lokvarlerer
etter
hvem
som
leler.
Huset
var svært ryddig og kanskje
alene utleld. Mange ulike organl- Prlvat fester dobbel leie I for- Iitt
upersonlig, sær1j . hvis man
sasjoner har mØter her. Mest fra hold tll mye annen utleie.
sammenlikner det med det noe mer
beboerforenlnger 1 strøket.
fritstående huset i Christiansham.

akuvlterer kan ?::"":-::,::f: XliEiull'ni 3il:i:""ffiå::: :?T_
treverktrykk, porselensmaling,
etter behov, og langtlds_
"åit""

Av

t0

Liv.

lokaler hvorav en del var nokså
BRyccE
fast brukt av stedets pensjonlst- Det var ikke tlllatt å lele lokaIene tll kornnersielle fornålt
Er en bydel.L København med ca. klubb.
elrers var det meste tll.ratt2000 innbyggere. Det Danske forhadde
I
alt
åtte
ansattet
påHuset
mllitærforlegnlng
en
hadde
svar
de fleste drev med serverlnvi syntea huset bar preg åv å være
"Bryggen" men denne li.-iråfi'fgsghvoravrengjØrlng
09 en I admlnlstra- for stort i forhold tIl den byfor'iåen på år slden.--på-s-"ie og
det 1å 1, og at clet lkke
mLlltære bygnlngene er nå tatt 1 sjonen.-Arsbudsiettet var på ca. deren
ble båret frem av en lokal forketlz mtlltoner kioner, for ået
bruk rlr andre formåi, ;; ;;-;"-på
bevegelse, men var komnet lLtt
Is-mestte lpnnlnger.
dem roruner "ueaUorgeiå""åt;
dalende ned fra oven. Romlene
serverte smørrebrØd vlrker. solde os ubrukre. Nå var
!'"-*"f...rlaen
i:å*r:'533;'*i"-"åii?"::t":i aå"
det rlktlgnok hØstferle mens vl
m.v. samt alt 1 ctrlkkevarer fra
ioinora tit bydelenl-i-iøig.
var der' men Ilkevel: Det var
kakaomelk ttl vodka. Om formlddaglie lederen.
ingen plakater på veggene, lngen
dagen ble lokalene for en stor
og kerarnlkkprodukter
Medborgerhuset på rslands brygge del brukt tIl undervlsntng for
::1"1:9".
sto frerune noe sted. De eneste
Lnnvandrere. om etternrlddagen
er komiet i staid gj;;;;; "g'åii- kunne
lokalene le1es av forenlng- rommene som hadde en vlsg atmosves av KUc - Købennå"""-U"så"*"fære var pensjonlstklubben og
Centere som er frlttståendå insti-er, grupper og enkeltpersoner
kafeterLaen'
tusjon med komrnun.r-;;;al;' rå*-- r bydelån'
munen hadde betalt hele ombyggnin--_
Den dagllge leder lot tll å vare
gen - anslagsvls l0-I2 mllll.oner l,tedborgerhuset selv drev lngen
opptatt av dette problemet og
men var et slags
ironer - sol1d dansk formsivnlng aktivlteter'
utleiebyrå. Lokalelelen ble be- ville forklare det ned at folk
og rrånaverx standard.
tegnet som rfunelig: Et mØtelokale manglet tradisjoner på å Sjøre
tlng sammen, at de fleste glkk
Huset ronmet kafeterla, festsal, på 30-40 m2 kunne leies for kr.
gryansal, danse- og mediasal, mørie-35r- for en kveld' mens de store hjen og "gjemte segn foran
fj ernsynet.
iårn og'Z andre vårksteder ior sne-salene (2-300 m2) kostet ca.
kunne
man
kr.
500,-.
verkstedene
keramlkk
krlngl rnaling, legning,
Erllng
/1.v. l- samt ei' del-minåre rnØte- låne gratls.
I5LAND5

"CBH" En ungdomsklubb, KuC-drevet' h91- - Fotomørkerom (2 stk).
er tll I 3. og 4. etasje, og har - Folkernuslkk- og -dansegruppe.
Segynnelsen var en okkupasjol 1y lkke noe med beboerhuset å fiqr?. - Lokalradlo-stuåio otrå"t oppden nedlagte Kofoedskolen i 1973. Beboerhuset disponerer-ca._1.400 by991ng.
Dette skjedde i forbindelse med rn2 og skal betjene en bydel på
- ffin;qfulb hver uke.
boligkanpen tidllg på 70-ta11et. ca. 8.000 beboere. I fokus -står - Utlele av lokaler for forenlnger
nå en dlskusjon om hyol$an beboer- og prlvarpersoner rii ill;F-;å-huset fungerer 1 Chrlstianshavn. fågler. Måget flittlg brukt. Beboerhuset får nå Økonornisk
støtte fra KUC, Københavns UngdomsPå grunn av s1n organlsasjonsCentere, uten at de på noen måte modell (og forhlstorle) trekker Det legges vekt på at kun aktlvlmå innordne seg under KUC6 orga- beboerhuset gruPPer fra hele_
teter ååm krever det av hensyn tll
København tll "fortrei9":l:_lgl_
nlsasjonsrnodell.
uts+-yr, skal tegge Uestag på'i";a;
lokale beboere. (F.eks. "pensjon- rom på'perrnaneni,-o9 eksktusiv balster" fra 1958.) Det er kanskje sis.KUC bldrar rned:
rettere å sl 1 konkurrange ned
a) 3 heltldslønnede stilllnger
(som cBH har va19t å dele på enn fortrengsel for.
ubenyttede rom ble holdt avlåst,
5 ledere i 3,/4 stllllnger)
da det ellers var fritt frarn for
gang:
Følgende
er
aktlvlteter
1
b) KUC holder renholdshjelp.
folk fra gata tll å 9å inn 09 renganger
pr.
c) KUC dekker vedlikehold samt - PensjonLstklubb' 2
ske for"linbo og lØsåre". pr. uke - og uten BfNGO:
Ieverer lnventar gjennon Ung
f Arbejde-verkstedene.
- SpJ.seklubb, en sort spleiseSom et umlddelbart J.nntrykk på
Iag for mlddagserverl.ng, 2 gan- førstegangsbespkende kan nevnes:en
ger Pr. uke og for opptll 60
Beboerhusets øverste organ er
- Hele huset bærer pre.' av å være
generalforsamllngen hvor brukere personer. lteget PoPulært:
i bruk, - å leve.
og ansatte har stennerett. Mellop - Kafedrlft mecl Ølsalg. Meget
- Ledelaen er meget båvlsst på å
generalforsamlingene er det med- vlktlg for husets økonon1.
få huset tll å fringere.
Iemsmøtene som har nyndighet.
- Øvelseslokaler for band m/husets- Det er utpreget åkepsts og front
Ledelsen er kollektiv.
eggt anlegg.
mot KUcs 'forsøk på å-grlpe-styrlnsen"
Beboerhuser dlsponerer kjerrer
:*i:lverksted'
"t: - Keramlkkverksted.
l. og 2. etasje 1 Kofoedskolen.
syver
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SIXPENCENS RENNESANSE

POLEN

Bispedømmet har bedt hver menighet være
med en innsamlingsaksjon
k1ær og

i
til

av

Polen. Vi prøver å engasjere
Det dreier seg om
alle lokalforening;er..|984.
januar
Man skal kon3. dje uke av
sentrere seg om klær 0-.16 år. Det må presiseres at alt må være rent og i stand.
Polske myndigheter kontrollerer oq eventuelt stanser forsendelsene.
sko

--

Tirsdag 17. januar og onsdag 18. erinnsamlingsdager. Torsdag 19. oc fredag 20.
januar trebger vi folk ti1 å pakke, rydde
og sortere. Det er også anbefalt å samle
inn penger. Det blir da kiøpt inn tran og
v'itami ner i store mengder. 0rgan'i sas jonen
-e hvis kontakter og transportnett vi får
bruke er Caritas og Kirkens Nødhjelp.
Det aksjonene spør lokalforeningene om:
Folk som vil hjelpe til med sortering.
Forøvrig: Spør alle nted barn om de har
avlaot tøy.
PS: Det sies at prisene vi1 stige med
100 % i Polen i løoet av 1984.

Lue med stor pull r og bremnen
på lua var ikke av mote
men slett kvalitet.
fkke kledelig mot @yne
matte av mlsmot og dår1ig
ernæring.

Noen var heldige
fikk den som gave
ved siden av matlapp

forært av Elias.
Guttongen hentet maten de
fikk, men gjemte seg vekk
til jenta som hadde kontanter
var gått.
Den er her igjen.
Samme lua, men kledelig nå
mot blanke @yne og sunn hud.

En gang berØmt
som arbeiderens floss.

Hold av dagene første kvartal 'i januar.
Se nærmere oplysninger på oppslag i
Bydel en.
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De trenger den selv de gamle.
SkaI bruke den mens de venter
på ufØretrygd.
De unge får helter bruke
tunika, toga, sandaler
som romere ligge - og spise
men vite, - at overfloden
ble skapt av den gamle
plebeierr sorTl venter med tå1mod - på ufØretrygd.
(PS. "El-ias" var oppnavnet
på forsorgsforstanderen. )
Ruth
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Driftsmidler må blant annet hentes
ved utleie av lokalene til interesserte også utenfor bydelen. Det
kan dreie seg om foredragskveld.er
og møter, arrangert av forskjellige

lWuilnw
Bydelshusets ledelse kom for en tid
tilbake med en de1 uttalelser som
det trengs en forklaring til.

organisasjoner. Både humanitære,
kunstneriske og rent politiske sådanne t og av ALLE avskygninger.
Lokalet ble nylig leiet ut en kveld
til et opplegg om "Porno".
Dette utlØste hos noen et: I'A ha!

Oet gjelder den framtidige bruken
av "Husets" Ioka1er.
Fcm de fleste vel er kjent med, på'-går arbeidet her oppe for fullt.

Er det sånt det skal drives med deroppe". Her er det på sin plass å
presisere at Bydelshuset da kun
står som utleier og ikke er involvert i emner, formå1 eller intensjonene de forskjellige leiere måtte ha.
Det er selvsagt at ingen av "Husets"
Iokaler vi1 b1i leiet ut til sanrmfunsfientlig, lyssky eller forbudt

Kafddrift er igang når det gjelder
den mindre "Smett inn fra gaten"
kaf6en. Den langt stØrre i annen
etasje er under arbeid.
IvlØter og aktiviteter, som disco og
andre hyggekvelder for beboerne,
annonseres på forskjellige vis.
Gjennom Kampenposten, ved oppslag
og plakater o.s.v.
Vedtatte planer gjennom dette fØrste året realiseres, og nye ideer
tas imot med takk!
Dog, alle forstår ve1 at midler til
;friften av dette store huset ' ampenbeboernes eget hus ikke
triller fram av seg selv fra en
enorm pengesekk som aldri blir tom?
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virksomhet.

dette håper vi at slike misforståelser blir ryd.det av veien fra
starten av.
t

Med

T,qffi
I-EDE

4I-

- - - - - - --t-r----

I

4v

(

R.
KA}4PEN FYDEIJHE

----t-tll----

oaooooooaooaaa|laa

:

:

Dr. Trond Linstad
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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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BR.INKEN

Kampen Vel har i
mange år arbeidet
m.ot riving og øde-

leggelse i Brinken.
Nå i disse dager
SrrosmoeArEN 15/17
Aperur ALLTTD 8-19
8-16

Løinnc

Dnes KJØP HAR MANGE GODE TI LBUD PÅ NYÅRET.
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Bc om brosiyrc.

nærmer sluttfasen

seg for disse sak-
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Brinken L7, siste
trehusidyllen i
sØndre del av Brinken, er revet. Kampen Vel beklager
dette sterktl Det
se:: videre ut til
at de foreslåtte
bolictblokkene her -\
snart skal påbegynnes. I andre enden
av Brinken, ned
mot T@yen, mØtte
A/S Eiendomssanerinqs planer motstand i bygninosrådet. \'elets bevaringsforslag fikk
dessverre hel-l-er
ikke særlig stor
oppslutning. !1 en
nå skal denne saken
tilbake til \elet,
Bydelsutvalget
m.
'l
f

LL.,

FLOVILD ELEKTRO A.S
AUTORISLRT LLEKTRISK
NORN,IANNSGT

]:)

osLo6

INSTALLATøR

TLF r96865

196930

- - for

n\/o S\./nS-

punkter og bearbeiding. \zel-ets f orslag kan derfor
1
igjen b1i aktuelt
for det politiske
flertall
ved neste

behandlingsrunde

!

I Brinkenskråningen bak Kampenltetal-Ir €L det byggeplaner fra Bjerke
Prosj ektering.
Disse berØrer flere
av de husene Kam,pen
Vel har arbeidet
for å bevare. P1anene er omfattende
og Kampenposten vil
ta dem opp i sin
ful-le bredde utpå
nvåret.
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