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Hrdelig har alle de tyldce, tr:nge vinteTklane konnret opp pa loftet. I skapet henger tynne' luftJ-ge sornerkjoler, nesten
klare til å brukes. SnØen er borte,vj-nduene vasket og kveldene 1yse. Barna tar
fram hoppestrilck og syldcel, gateselgerne
kcnner fra ingensteder ned tepper og jug-

gelet sitt, og man kan igjen treffe naboen
på en rusletr.rr på xampen.
i(noppene på S1æintrærne er grØnne og svulnende, det er som man kan kjenne livskraften i dsn om man holder en slik i hånda.
Den sanne yrerrde glede hver gangr- scrn å
våkne opp fra en d1p dvale ti1 Livet.
Gnj-sten er tent, energien vokser.
Vi nordnenn er iJcke sclig flinke til å
gi uttrykk for denne energien. Joda, vi

jobber bade pa dagen og kvelden. På jobben,
i huset, i Bydelshus, Vel - eller Kanpen5rcsten. \,1- tenker og planlegger og oroaniserer. Nei, det er den spontane gleden og
energien vi nangler, den scrn skaper energi i stedet for å tappe den,Her burde vi
kr:nne lære noe av andre lands folkr- ja
vi holder velegentelig allerede på å lære.

AVISA TIL
KAMPEN VEL

Ansvarlig:
Redaksjonen:

May Britt Nilssen
Ncrmannsgata 51

Erling

I fjor ble det for fØrste gang arrangert
karneval i Oslo, etter npnster fra Brasil.
l,lange ville ijcke vse rned, ogp syntes dette

Amble

Hassa Horn
Mette Martinsen

var noe ordentelig tuII,

Adresse:

Kampen Bydelshus

Bøgata 21, Oslo

Postgiro :

som

vi

nordnenn

nesten burde holde oss for gode ti1.'4en
hva skjedde? Det ble en virkelig suksess,
folk kastet naska, og tiIIot seg for en
gangs s$Id å leve bare for livets egen
slryId. Wenner ble venner, de redde ble
nxrdige, de tause lo, o9 i to dager snakket
rnan ned sidsnannerr på trikken.
Så var det hele over, og endel av hjennresj-tterne tenkte at neste 9æ9, ja da skulle de også være ned.

Torgeir BIaalid
6

2044667

Avisa er trykket hos Reprografisk
Industri a/s.
Redaksjonen avsluttet I0 .4.84

På Kampen jobber nå

JEG

VIL

GJERNE

BLI

MEDLEM AV
KAMPEN VEL

(Voksne kr.3O,-, pensjonister og
barn/skoleungdom kr .2!-,,- pr år. )
NAVN:

Adresse:

folk på spreng for å
få Bydelshuset ferdig til Kjenrpedagene i
rnai. \åre spesielle dager her "på berget".
Så konner Oslo-karnevalet igjen, og denne
qangen også ned vår spesielle Kampenvri,
som allerede er i gang gjennom et sambakurs i Bydelshuset.I. nai, 17. rnai, St.
Hans ogf ferj-e. I augnrst begprnner rusen å
ta slutt, og vi forbereder oss på en ny
dva1e.

Sendes ti1 Kampcn VeI
Bøgata 2I

Oslo

2

6

I

Benytt derfor sjansen, bti ned å lev litt
nens livet drar i deg. Å våkne opp fra en
dvale eller å våkne fra en rus er egent Iig to sj-der av sanne sak. \t- trenger
begge deler.

r,;.den av gravemaskine.i:

iiiin høres flere steuer

pai liampen

i'or ticia,

I søricre Brinken iLar en err.orm b;16;gekran begynt e;vinge se6r
nrer vil t'øLge I l,oiitpenposten brin;;er her en gjennonganir av cle
,,;tørre b.,,i'orn./else;sa.Kene som er påj. Sang j ;trøket v"'rt.

BRINKEN g-1":

og

*!

it:s

Et av de mer omstridte byggeprosjektene
her på Kampen er nå i ferd med å komme
tiI utfØrelse. Byggholt a/s har gjennomført grave- og spregningsarbeider og har
påbegynt stØpearbeidene for en femetasjers
boli-gblokk i Brinken 9 - 17. Byggherre
er OsIo Byfornyelse a/s. Proslekt.et omc-I+^..
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disse er treroms, resten to- og fireroms.
Det er meningen de siste leilighetene
skal stå ferdige ca. l.mars 1985.
Kampen

Vel har protestert kraftig

Her

gravemaskinene i

Y

ii
7

mot

utbyggingen, men dette er ikke tatt til
fØlge. Vi synes sØndre Brinken allerede
er et svært sterkt utbygget område på

Låmn6n ^d ay -^dd for at denne delen aV
Brinken kan komme til å bLi en svært
m@rk og trist gate etter at denne blokka
er ferdi o. \/i f år håne de'f te hl i r det
ci qto
nrnqiokloi
arr rlanno
l.runr*r r,. h.^gr pa"
E-- r

ta

Kampen.

seg

ut

når

Et annet prosjekt Kampen VeI har brukt
tid på å motarbeide, men som likevel
ser ut til å bli satt ut i livet, er a,/s
Eiendomsanerinngs blokk- og rekkehusprosjekt i Nitt.edalsgt.2, Norderhovsgt.
25 - 29 og Sonsgt. 1. Eiendomsanering
venter å komme i gang med byggearbeidene
i juni L984, og at. innflytting kan skje
ett år senere. Her ser vi Nittedalsgt.2
i ferd med å falte for gravemaskinen i
mye

mars 1984.
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NOR.DRE BRINKEN..
Det er sikkert en del som lurer
på hvordan det går med de store
rivnj-ngs- og byggesakene i
nordre delen av Brinken.
I et område som omfatter Norderhovgata 20 28 og Brj-nken 39
51 er det entreprenØrfirmaet
Trygve Bjerke som planlegger
omfattende boligbygging. I november i fjor ble det sendt inn
til Byplankontoret et forslag
til bebyggelsesplan for dette
området. Denne planen innebærer
byggi-ng av i al-t 111 teilighetet, vesentlig 3- og 4-roms, men
også noen 2-roms. Bebyggel-sen
har 2+ etasjers fasader mot Norderhovgata, men hele 7 - 8
etasjeplan mot Brinken. Planene
er mer omfattende enn det vi
tidligere har fått presentert

fra Bjerke og innebærer at det

sØkes om dispensasjon fra gjeldende reguleringsbestemmelser om

utnyttelsesgrad og etasjetall.
Byplankontoret vurderer utnyttelsen så sterk i- forhold ti1
gjeldende regulering at de innstiller på at dette bebyggelsesforslaget må fremmes som reguleringsendring. Dette innebærer
bI.a. at selve byggesaken blir
utsatt. Men helt ferske meldinger
går nå ut på at Bjerke nå vil
fremme et nytt og redusert forslag ti1 bebyggelse, som ligger
innenfor gjeldende reguleringsbestemmelser. Vi vet forel@pig
lite om hvordan dette forslaget
ser ut, og det er b1.a. et åpent
sp@rsnål om det vil- 1a seg husbankfinansiere.

Bjerkes prosjekt av november 83, fasade mot Brinken

ENDA HER
l NORDRE BRINKENT
I området fra Brinken 53 og
nordover mot Økernveien, mot
Kampen park og på tomta mot
busshol-deplassen i Kj Qlbexggata er det a/s Eiendomsanering
som planlegger utbygging.
Her har Bygningsrådet hatt en
f@rstegangsbehandling av hel-e
3 alternative forslaq tiI
regulering:
L$
I

1. Forslag fra Kampen vel om å
opprettholde gjeldende regulering, med tett /Lav boligbebyggelse,
besinstasjon m.v. Dette forslaget
falt mot 1 stemme.
2. Forslag fra a/s Eiendomsanering som bl.a. innebar en 9
etasjes h@yblokk mot parken og
eg utbygging på i alt ca. 15 000
m- ( mens bystyret har gitt en

utbyggingsramme på ca
i dette området. )

1

3 000 m2

3. Forslag fra Byplankontoret
en utbygging på ca 1 3 000 m2
utformet som en randbeyggelse.

om

Disse to siste forslagene gjorde
dødt Iøp i bygningsrådet 09 fikk
4 stemmer hver. Saken skal 2.gangsbehandles j- Bygningsrådet 2.mai,
og i mellomtj-den har a/s Eiendomsanering fremmet et justert forslag som innebærer en redusert
utbygging, men ikke så mye redusert som myndighetene egentlig
krever. Det er dette reduserce
utbyggingsforslagret vi ser mod-

e]Ibilde av her. Mens a/s Eiendomsanering tidligere har operert med en hØyblokk tllsvarende dem i T@yensenteret og
paral1e1l med dem, har de nå
"tilpasset seg" bebyggelsen i
Brj-nken 09 Kj @lberggata og lagt

sine fasader parallelt med den
bebyggelsen som finnes her idag.
Vi ser her en 9 etasjers hØyblokk
der bensinstasjonen og de nordligste husene i Brinken idag
Iigger, terrassehusbebygge lse
inn mot bratthenget under parken
og "Slottet" og en kontorbllokk
ut mot Kj6tberggata.

KAMPEN FORTSETTER
A11e planene vi har omtalt her, har vært
motarbeidet av Kampen Ve1 qjennom flere
år. Brinken 9 - 17 ser det ut til at vi

svelge.Prosjektet til a/s Eiendomsanering i Njtedalsgata/Sonsgata er under

må

byggemelding. Her kan naboene fremdeles
protestere i Bjerkes og Eiendomsanerings
planer i nordre Brinken kan vi oqså fremdeles gjøre noe med.

Erik Melvold,

Kampenbeboer og bystyrerepresentant, hadde i Arbeiderbladet 3.
februar et ganske sterkt anqrep på disse

Ia

planene og måten de blir behandlet på av
myndighetene. Han krever at også planene
for området ti1 Bjerke blir lagt fram som
regul eri ngspl an, sl j k at al I e kan få
anledning til å uttale seg om dem.
Kampenposten oppfordrer s'ine lesere til
med og si sin mening om disse

å følge

planene. Våre spal ter står åpne, og v'i ser

f rem t'i l en f ri s k debatt om h vordan v i
som bor he9 egentlig vil ha Vestskrenten
av Karnpen bebygget.

5

- Hva med en kafe i tiJ-knytning ti1 galleriet, hadde du ikke planer om det ?
De fleste Kampenbeboere har vel lagt
merke t.il at Galleri_ Kampen har flyttet tiI Norderhovgt.30B i et fullstendig
nytt hus. Svært vellykket utvendig det kan vel alle være enige om. Inne i

huset derimot, har ikke alle vært. Ta
dere en tur innom, og oppdag et koselj_g
og original-t Iokale.
Kampenposten bl-e møt.t av en blid og
gjestfri gallerieier Joronn DahI bak
eL stort skrivebord.
Nå, Joronn, hva sYnes du om ditt

nYe

galler-t ?
- Jeg må innrømme at jeg hygger meg kollossalt, og har rett og slett ikke noe å
utsette på stedet I oet har vært et nært
samarbeid med arkitektenrBirger DahI
(Kampenbeboer). Han har gjort et enormt
bra arbeide ! Når utearealet blir ferdig,
blir det enda bedre ! Det er faktisk det
eneste galleri I OsIo med uteareale, oq
dessuten Norges FØrste nybygde I Om de
besØkende kan jeg bare si ,
at det har strØmmet på med positive
reaksjoner, både fra Kampenbeboere og
andre.

- Det er mye større Plass her enn i
det forrige galleriet . Hva synes du om
det ?
- Jå, det er plass ti1 mye mer her :
Man ge flere muligheter,f.eks. kan det
være flere utstitlinger her på en gang.
Dessuten er det til enhver tid et stort
utvalg av malerier og qrafikk.

- Forel/pig må jeg si jeg gleder meg til
Bydelshuset åpner en restaurant, for da
kan jeg sende de besØkende opp dit. Men
en gang i fremtiden har jeg en drØm om
å kunne servere en kaLd øL og et glass
vin til- dem som besØker qalleriec.
-

Mange

gallerier har en "rød tråd" når

det. gjeldet utstilIinger.

sl-ik

Har du

noen

?

- Dette er vlktig for meg : Min "rØde
tråd" er å vise flest mulig folk så
mange sider ved kunsten som mulig I
Men - det må hele tiden være ubetinqet
kunstnerisk kvalitet :
- Det er blitt en tradisjon med påskeutstilllng i våpenhuset i Kampen kirke.
Hva er ldeen bak dette ?
- Dette er også en måte å spre kunsten
på i en bydel hvor det vanligvis ikke er
slike tilbud. Det begynte med at sogneprest Kirsti Aasen foreslo det for 4 år
siden. Utstj-llingen er åpen etter kirketld, og er ikke nØdvendigvis sakral.
Galleriet er stengt i påsken. Kanskje dei
er lettere for en del folk å gå frit enn i
galleriet. Jeg mener mange steder kan
brukes som utstillingslokale,
bare det
blir lagt til rette for det.
TiI slutt vil Joronn DahI si at det er
hennes store ønske at spesielt Kampenbeboere besØker qalleriet.
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TRAFIKK.

SAtfERlNqEN
PÅ KAMPEN

Trafikkforholdene på

Kampen

er foruroligende, og Kampen Vel har derfor flere

ganger henvendt seg til kommunen for å få fortgang i planene om en forbedring
Det er derfor med glede vi nå kan konstantere at noe faKisk eli ferd med å

skje.

Men

v'i synes enda ikke det er tilstrekkelig,

gata burde også stenges

for

Rett fØr juJ- fikk ieknisk
etat pålegg av vei- og
vannutvalget om å utrede
trafikksaneringen på xamnan

nÅ

nrr{rrl,ee,{-

L l
--.4.

pa

grunnlag av klager som var

inn fra næringsdrivende i Hedmarksgata og
Østerdalsgata. Teknisk
etat konkluderer på sin
side med at t.rafikksaneringkommet

en bØr gjennomfØres

planlagt. Bydelsutvalg 09
sier det samme.
Kampen Vel- har vært i telefonkontakt med vei- og

sterkt belastede

Bø-

gjennomkjøring.

Petter N. Myhre (FRP), som
gar,' uttrykk for at lokalt
"r:rafikkhysteri" er tiI
meget stort hinder for
"næringslivet" i indre by.

f) Stengning av Iledmarksgt.
ved VfF-bua. Dette vil

Vi så derfor mØrkt på situasjonen fØr utvalgets mØte
22. mars og skrev et bre'.'
for å legge fram Vellet'r

l-

synspunkter.

som

Cen

Utvalget qikk i mØtet inn
for å gjennomfØre planen.
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Dette vil inneb::re:

vannutvalgeLs formann,

Oslo øst
NÅR DET GJELDER
SELSKAPSMAT
TIL

%øauDnud
Nordcrhovsgl. 7
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- en umutig by
eller by med
muligheter?
Oslo har sin østkant. Forfall
og byfornyelse er sentrale
stikkord for bydelen øst for
Akerselva. Og østkanten
har sine tradisjoner og særpreg.

St. Hallvard
retter søkelyset mot denne
spesielle bydelen og forteller om leiegårdslivet, byutviklingen før og etter århundreskiftet, og ikke minst
- Oslo øst' framtidsmulig-

Tidsskriftet

for damer og herrer

heter.

TIDSSKRIFTET

tlf.67 30 22
Norderhovgt. 14
Pensjonisttilbud ma. ti. og onsdag

-

Tordag åpent til hI.

19.00

Velhommen til en god behandling
Tove Melder og Biarne Lund

nr
P! .

time i morrarushet.
2) Det skal innføres 30 '''-n/

St.Ilalhard

kr.3j.- hos bokhandlcrc. Nilt\cscn
Dagbladscntralcn og Orkr ll1-s Ve l. Abonncment kr. 125.- hos Oslo Bys !cl. Grc\
wedels plars. oskr I . Tll. (02 ) .12 74 40.
Lossalg
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DYDELSHU5ET ?
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et mer Dermanent tilbui ( necr ieiet
hjei;; 06 bincienue ;:-rciuj-ng ) oE
a.rbeirisgrupter' :on itunne utreoe
r:ruiighetene for ciett,e bre necisatt.
interessen var størst f'or teater,
tu:'iring og nusikii, o,,: når cLe tte
J'loniler iGanf; unrrersireke:r tjrutrpa
at al-le barn )i: K:i.'L'L:,en C:: h jefteli,ir velkoli.rre. ti.1 ir iicl-tu.
Gyrnsalen i annen etasje i huset
er nå 1'erdip;o oS rnan ble enLge on
ei.t denne ville væi'e rin å ben;rtte.
I'Ien i. i'ørs;te onganA ville ntan ikke
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Barna

frydet seg stort

cra d.e båoe kunne

kle

seg ut og sninke se3
r.iår barnecisiioteket .

;illerecr"e to uker et;er det i'ørste 'ri'orelorernøtei'r var belrned.isl.,otel'-et ltommet igang. .Forelcirenc haad.e baLkt bolrer. og li-iget sai't,
oi; ellers ble clct io1,:t vanli :e i<arf 6tilbuo i b.7c-elshusets iiaf6.
Inngangs;:enger ble satt til i .,.:one:..
Også et sambaliurs f'or baoe barn og voksne, som en forberecielse
til oslo-liarnevaiet, liar påg.rtt noen 7.øraagex i vår. llurset har
vært uten bindencic påneloirrrr, bare å møte opi fra gang til
{{angr og en el<te ;eruiansk si;mb:rdainse:. iear vært lærer

I'ar

Auclun Edva.rdsen

er sjørøveren kaptein
ivarteb1l1, og f å.r
ntec seg barna på allD(all.tj .

UttcDorrff'l

ENs f6/ELD pÅ
lGtvlPEN S|q,L
FYedag 20/1 krru:e Vidar Johansen,I-ana
Sutterud ogl{onj-ca Ruud Ønske velkonr
nen ti1 diskotek, to band, danse]<onkurranse m.v.
De 40 ungdonrnene så ut til å nxcre seg
hele kvelden. HØydeunktet var Kampens
egrne band. Al-t i alt var det et vellykket arrangement. Det svinger av
r:ngdcnnen på xampen !

THE AGLY

lqAN ÆvD rHE KRAFnL,s

- Vi starta med papp-gitarer og jaffakasser. Begynte i 2. klasse på skolen
- fikk litt hjelp av musikklærer-n

Arvid Torp, men el I ers er lærerne 'ikke
særlig med på å backe oss opp.

Musikkstilen er mest pop og rock, men
også Heavy-rock. De hor cd 20 1åter på
1ager, hjemmelaga stoff - har spilt inn
en kasett i Stud'io Ni I sen , ca 27 supportere, egen avis.

- Vi synger på "Ny-naursk" (egen dia-

lekt), digger Øystein Sunde og Vasse'lina.
Yndlingslåta vår er "Moses"; "Blau stompeski" og "Råtne mandarjner tiI Marielle"
svinger også bra.

Nilserr (giLar/sarry), Rune Johansen
(trcnner) , Svein Yohaugen (gitarrlsang)
leir Berget (tusenlcunstner)

Ken

-

ENVEIEKJØRI NG

Det var herlig når folka dansa, dem
spratt frem på gø1vet og steppa. Da
blei vi g1ad, forteller de til Kampenposten.

i

De fem gutta, som alle er femtenårsal deren, har hol dt på "i ca.
De

I år.

1aggr halvparten av låtene sine

sjøl,

og

stilen er rock,blues og reggae. Beailei
står på repertoiret og de digger også
Pol i ce.

(gitar), Tor-Arne
Sæterholen (gitar), Espen Gulbrandsen,
(trcmner), Rune Snare (keyboard) , TorEgil Hovin (bass)
Even Henriksen

10

- Vi spiller for å ha det morroj Det
smitta å få folk til å danse. Derfor
fikk vi lyst t'il å gve inn mere dansemus

i kk.

UNGDOMSLEDER ARNE KRISTIANSEN HAR ORDET:

Hva skjer, Arne?
- Torsdagene møtes ungdommen fra kl. 1821. Da har vi klubbkvelder, dugnader
etc, og selv om det er mye tungt arbeid,

er de flinke

til å ta sitt

tak.

- I

samarbeid med feltarbeiderne på
Kampen jobber vi mot å få ti I en ungdomsklubb i fremtiden. På sikt kommer

feltarbeiderne til å trekke seg ut, og
da er det snakk om en fast unqdomsleder
på heltid.

Hvilke. alderstrinn jobber du med?
- Fra 12-.|8 år. Det er et veldig spenn;
på sikt trenger vi en Junior-klubb.
De mellom 18-20 har falt mellom to
stoler, i forhold til ungdommen og de
voksne. Det er en oppgave for oss og gi
dem

et tilbud

også.

Hvordan fungerer "ungdomsklubben" i dag?
V'i har en musikkgruppe, to band, et
jenteband er på trappene. Det er vel.dig

-

stor interresse for en video/filrrrqruppe,
vi får av og til låne utstyr aV Ungdomskontor et gjennom fel tarbeiderne.
og

Ungdommen kom med

en

film

et torslag om å lage

om ungdomsklubben og Bydels-

huset; som en presehtasjon. Dessuten er
det interesse for dans og keramikk.
Vi vi I gjerne ha kontakt med krefter i
nærmiljøet, og alle som måtte ha noe å

lære bort til ungdommen. Vi skulle også
ha tilgang ti1 flere smårom for å drive
med gruppeaktivi teter.

Hvordan er kontakten med skolen?
Kontakten ønskes utvidet. FAU

-

v'iktig organisasjon å ha kontakt

Her kommer Miljøforumet

inn.

er

en

med.

Det

er

bra

å få samordnet FAU, kirken, Velet,
Eldresentret mv. Det er viktig at det
ikke blir konkurranse mellom organisjasionene om å trekke til seg flest mulig

folk

ved amangementene.

Er ungdommen representert i Forumet?
- Ikke direkte, men gjennom feltarbeiderne er vi representert. Imidlertid har vi bærende krefter fra ungdommen
med i styret i Bydelshuset. Det gir en
direkte, fin kontakt og innflytelse.

vi1 gjerne trekke frem disse bærende
kreftene, for de er så uhorvelig viktig,
og gjør mye bra arbeid i miljøet sitt.
Jeg

Har du noe råd å gi til Bydelshuset?
- Jeg vi1 gjerne mane til forsiktighet.
Foreløp'ig er det kommet lokaler som etterhvert står klar til bruk. Når det
gjeider aktiviteter, noen ivrer for et
kjempeopplegg for ungdommen, er det v'iktig å bygge gradvis opp. Vi må ikke
glemme ansvaret vi har.

får vi faste ungdomsskribenter i
- Vi kommer til å jobbe med dette også.
Kom og besøk oss på torsdagene, så skal
vi nok få tak i interesserte medarbeidNår

Kampenposten?

ere.

Takk

for praten,

Arnel

Hvilket inntrykk har du av ungdommen,
Arne?

-Det er elrorme ressutser
vi har greid å trekke til
dem

reelt ansvar.

De

i

de

ungdommene

oss. Vi gir

styrer sin

egen

virksomhet, ordner a1t praktisk til
diskotek-kveldene: Kjøper varer, sitter
i døra, lager mat, fører regnskap etc.
Vi har minimalt med stoff og alkoholprobl emer.

Hvordan er forholdet
Tøyenklubben er en

-

ti1

Tøyenklubben?

etablert ungdoms-

klubb, og derfor bruker ungdommen begge
stedene, uten at det byr på store problemer. Vi vil ikke konkurrere med

Tøyenklubben, men komme med tilbud til
ungdommen på Kampen. Mange vegrer seg
for å gå på Tøyen, fordi de føler at det
ikke er deres miljø: Det er særlig de
yngste. De vil gjerne holde på det
miljøet de har på Kampen.
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HVA NA:

Jeg

sjtter

Fra "A/L

ILEsERNEs SbE
med

et skriv foran

Kampen

meg.

Bydelshus". Det er

drøye året gammelt.

Fint formulert med opplysninger om meningen med "Huset". Det er befol kn'ingens, "Kampenbeboernes", står det skre-

vet.

0g "A/L

Bydelshus" den
formelle eier, ønsker at alle vi som
bor her skal bruke det.
Kampen

Det skal være åoent for alle aldersgrupper både til organisert og ufup'l'ikt-

ende vi rksomhet.

Det var

til

å

bli

glad av, og over.

fungerer dette nå - et år
senere? - Vel, vi kan selvsagt stikke
innom til en kaffekopp på den lille
kaf6en, stort annet er ikke kommet

Men hvordan

i gang.

La meg ikke være

usett-ferdig. Det har

blitt gjort et fantastisk arbeid av en
gruppe som har brukt all sin fritid og

vel så det.
jeg har lyst ti 1 å rette søkelyset
på noe som kanskje kunne sette fortgang

Men

i

arbeidet.

Vi har også en Vel-forening her i bydelen som langt sterkere enn tilfellet
eF, kunne knyttes ti1 Bydelshuset, og
derigjennom bli en kontaktskaper ti'l å
få befolkningen på Kampen intereqprt
både i Kampen Vel, og i Bydelshuset.
D-Tl este av beboerne i denti f i serer
fremdeles Bydelshuset med Kampen Vel.

I min ettårige
funksjon
varastyre'i Kampen Vel , blesom
vi innkalt
til styremøte hver l4 dagl Mye arbeid
ble utført. Det gikk for det meste på

medlem

småopplegg som å11ig skirenn, eldreturer og parkhygge-arrengementer.

Personlig saknet iallefall jeg, medlemsmøter hvor Styret sammen med medlemmene kunne få ideer til et med variert opplegg enn det foran nevnte.

bekjent vi I det bl'i annonsert et
"Apent mØte" 1.. apri 1 : i Bydel shuset.
Da skulle det være fint med en åpen
debatt om hvorvidt Kampen Ve1 burde gå
jnn som en slags avdeling under Byde'ls-

Meg

rt---rrbrl

r

- --- - -- og,dermed
huset,
få Kampenbefolkningen

ennå mer
bruk.

interessert

Et-slikt

opplegg

i

,'Huset,og deis

tror jeg både Kampen

Vel og Bydelshuset ville-vinne pål'

Ruth Marie Andersen.
LANDSBYEN VAR

Vi på Kampen er heldige som bor i en
landsby midt i storbyen. Jeg har snakket med mange som har flyttet ti I mere

moderne og bedre bof

ter

seg syke

efter

iger

-

Kampen

men som lengog miljøet

her.

Vi har et Kampen Ve1 som har en stor del
av æren for at det har blitt forhindret
høyblokker og drabantbypreg her.
Dette Kampen Vel var meningen sku11e
være et samlingssted og helst samle oss
til en stor familie hvor vi kunne lære
hverandre bedre å kjenne og ha godhet og
omsorg for hverandre. Det kan være
mange enslige - det behøver ikke nødvendigvis a'l'ltid være de "gam1e ensl ige"
- det er veldig mange unge også som
føler seg ensomme, men dekker seg bak

tøffhet.

Derfor skal

det

gjelder Bydelshuset.

Kampen

Vel

være

et samlingssted for alle årsklasser samme

Jeg skriver dette fordi jeg synes tilslutningen og interessen fon Kampen Ve1

har sviktet totalt. På siste årsmøte
var det møtt frem 17 stykker. Det kan

vel tenkes

TV og andre

ting tar

tid, men en kveld en gang i

meget

mellem måtte

det vel være hyggelig å se andre fjes.
Det kan kanskje innvendes at det er for
lite underholdning - men det kan jo ikke
satses tid og penger på et møte med tom-

stoler.

me
Velet er helt avhengig av
medlemmene, både gamle medlemmer betaler sin kontigent og at så mange som
mulig av Kampen folket melder seg som

nye.

Det

ville bli et savn efter

Vel hvis det ikke besto - som vi
ikke er klar over på forhånd.
Derfor meld dere inn i Velet og møt opp.
La oss bli bedre kjent med hverandre.
Kampen

Fru Solveig Berg
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IEDIS
LOKALE"
e,

utsti 1 1 i ngslokale og 1ager, sentralt

Verkstedsl okal

i l.etasie i eldre
bygård, hjørnet Evensgate /
beliggencie

Normannsgata.

Selveierseksjon
Prisantydning

-

56

kr.

?80 000,-

Bud mottas. Vjsning
avta I e.

Ta ikke siaqspn på å ha

pengerryemme.

Henvendelse : Advokatene
Myhre, Arnø, Hesselberg &
Leonth'in, Akersgt. l6 ,
ttf. 4t 68 77
0slo I

ANNONSE

-

I

I(-konto for pensjonister gir f ull trygghet og høyere rente.

IGMPENPO.STEN

r(REIDITI(ASSEIU

-ener*leteogbdrcbnk

FILIAL TøYEN -

etter

Eru

Sett dem i banken, sa slipper du a være redd
for dem.
Med en K-konto for pensjonister har du full
trygghet
og i tillegg far du hoy rente på pengene.
Dutar 8% rente 1or beløp opp til kr. 30.0O0,-, og for
alt som er over kr. 30.00O,- far du hele 10% rente!
Velkommen innom til en prat om K-konto for
pensJonister.

ff
ll

m2

KN 8irffi

TøYENSENTERET

FLOVILD ELEKTRO A.S
AUTORIST

RT LLEKTRISK

NORNIANNSGT:]

osr-o 6

INSTALLATøR

TLF l9 68 65

t9 69 30

Kom innom og la oss
fortelle deg mer.

Dr. Trond Lindstad

Filial

EnsjO

Rolf Hofmos gt.

Legekontor

Trf. 19 06

|.f

12

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

Kontortid. Hver dag 10 - 13. Onsdag også
Lørdag og søndag stengt.
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19.

DnC

- bank forlivet

1+

*****

KAMPEN VEL NYTT *

ÅrsrnØtet i Kampen VeI ble avholdt
I. mars 1984 kl. f9.00 i bydelshuset.

Det var t7 medlemmer til

st,ede.

for sent kunne FrØydis Torstensen Ønske velkommen til årsmØtet.
Deretter overlot hun til Sven Arne
Arntzen å være mØteleder.
Noe

Det var ingen merknader tj-l dagsorden
og innkalling, som ble sendt ut i rett
tj-d. Regnskapet ble delt ut ved mØtets

begynnelse.

{T

***

valgt:

Sverre Syversen (for 2 år
Sven Arne Arntzen (sittende)
(sittende)
Torgeir Blaalid
Wenche Hal-vorsen (for 2 år)
(for I år)
Solveig Berg

Vigdis Simonsen (for I år)
Fr@ydis Torstensen(for I år)
Håkon Andersen
Stig Berg

Tor N. Nilsen
Hassa Horn

Årsberetningen ble enstemmig godkjent.

Nyvalgte Ieder Sverre Syversen takket for
tilliten på vegne av det nye styret. Hassa
Horn takket FrØydis Torstensen for den tiden hun hadde påtatt seg vervet som leder,
og for den måten hun hadde taklet dette på.

Regnskapet for Vellet ble lest gjennom

MØte

og redegjort for av Torgeir BIaaIid.
ÅrsmØtet tok forbehold om at revisor som
ikke var tiI stede, godkjenner regnskapet.
Beretningen for Kampenposten ble også
enstemmig godkjent. Det ble rettet kritikk
mot redaksjonen fra Wenche Halvorsen for å
ha utelatt annonser uten å ha forhØrt seg
med annonsØrene. Redaksjonen
mer påpassetig med dette.

lovet å

være

Regnskapet for Kampenposten bIe lest gjen-

redegjort for av Torgeir Blaal1d.
ÅrsmØtet tok forbehold om at revisor som
ikke var til- stede godkjenner regnskapet.
om og

Det forelå lngen anmeldte saker. Det kom
Iikevel opp forslag om justering av
kontingentsatsene. Dette forslaget ble
avvist fordi det ikke sto på daqsorden.
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F@Igende ble
Leder:
Nestleder:
Styrerep.:
Styrerep.:
Styrerep.:
Vararep.:
Vararep.:
Revisor :
Valgkomite :

*

haren. '
ullctb

tqpalal6urrnskin tiL
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:

Godt

hevet kI. 20.30.

KAMPEN VEL har følgende planer for våren
hvor endelig dato blir nærmere fastsatt
og meddelt m/oppslag

-

Vel-møte i slutten av april hvor vi
vil ta opp forholdet Bydlshuset Kampen Vel.

-

Rusken-aksjon.

Eldre tur.

i
Del tagel se i
'i
Deltagelse

mai

Kjempedagene

l2.og

TØyendagene med

Kampen park.

13.mai

fest

26.

utvolg i dogligvorer

Vi hor olltid gode tilbud

!

Apent mon.- fre B- l9 , lør.B-14
ULLENSAKERGATENS

Delikatesse

Ullensokergt 1
flc. 67 32 46
15

AI3TIVII TSDAE
KqHPEN MRK .

{

I

r!

I iebruar arrangerte
Xampen Vel og ungoomslecLerne kombinert
ski- ishocke.;,,- ofl
a;:e-oag. I(ampenparken
var.r ful1 av barn og
volisne som creltok-meo oet ce llunne.
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