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Vi er helt enige og det er bra noen står på

Hvor mange ganger har jeg ikke hørt dette i det siste
Hvorfor er mange så redde for å engasjere seg i saker som både

intreserer og angår oss alle. Vj er et lite samfun her på Kampen,

vi er så vå og vi slåss for store saker - som angår oss alle.
Visst kan det b'li mye oppstyr og det er noen som må gå forran og

svare på spørsmål, holde møter forikke å snakke om alle papirer

og dokumenter, men bak denne lille gruppen må det være en hær av

støttesp'illere som kan møte opp for å vise med hele seg at dette
er vi med på - vi står sammen. Når det gjelder de aktuele saker

vi slåss for nå, Raseringen av Brinken, der spekulative utbyggere

voldtar oss med snedige midler. Da nytter det lite at v'i bare er
enige, hvist vi ikke viser det med å møte opp. Denne gangen er
det Brjnken, den ligger ljtt utenfor alfarvej, neste gang kan det

bli i din umiddelbare nærhet, eller din bolig eller ditt hus.

Hva da?

Så uansett Kampen beboere, medlemer av

Det angår oss al I e. Vi s Sol i darj tet -
For Bydelen vår for Framtiden.

Kampen ve1 eller ikke.
Stå sammen.

Wencke Hal vorsen

Kampen det er oss-vi som bor her og føler at vj er en landsby mjdt i byen og som har
bevart litt av den oamle stemninq av nørhet og omsorg.De forskjelliqe instanser vil
nå fulstendig over hodet på oss få oss inn j den grå masse av murkolosser på ti etager
med delvjs ødlegqelse av Kampen park.Det er bare begynnelsen på det som kan skje.
Det har vært skrevetmanqe brev og pr^otester som er oversett fullstendig - derfor denne
aksjonen.Den må sies å ha hvert vellykket i oQ med at det ble så mange som fylte fot-
gjenoer overgangene ved økernveien/Ensjøve'ien at det etter siqende var kø helt ned t'il
Grønland.Vi beklager at det gikk utover de jørende,-men det så ut til at det er den
eneste måten å bli hørt på'i dobbel forstand, for det var en tuting og en uling av
utålmod'ige biljster så nyttårsaften bare bleknet i forhold.
Vi trodde Enerhaugen hadde g'itt en 1ærepenge,men det ser ut til at de styrende makter ikke
vjl forstå hva det vil si og bevare et mjljø som iike kan iqjenskapes når det først
er ødlaqt.Erik Melvold hadde for en tid siden en omvisnino hvor han forklarte litt av
fortidens historie anqående Kampen.Det vakte stor beqejstrjnq - og l'itt mjsunnelse t'il
oss som var så heldige å bo her.Jeq tror jkke det blir helt den samme beqejstring hvis
han skulle ta med på omvisningen å si:"Her har vi fått en ny ti etages blokk og lenger
opp får 'li antagelig en seks etagers o.s.v." Noe helt annet vil det bli om han kunne s'i :

" Dette ljlle huset er så bra rehabjlitert,mens dette er så dårliq at det vil bl'i
revet for å bygges opp i samme stil,for da kan bydelen få beholde sjtt særpreq".
0slo Kommune kunne for eksempel selqe tomtene på den betjnqelse at husen som bl'ir
bygget skal kunne ha noenlunde samme stil.De husene som 0slo Kommune har latt forfalle
med "viije"kunne selges ti1 unqe menesker som er vjlfiqe ti1 å satse på noe av verdi.
Husk'det er et qammel ortak som sier:Det er forsent og snyte seg når nesa er borte"

Sol veiq Berq.



/Erede bystyrerepresentant.

Kampen Vel har i en årrekke kjempet mot en
hardhendt utbygging og rasering i nordre
Brinken på Kampen. Saken er nå kormet så
langt og bærer så galt avsted at vi på
denne måten må henvende oss til hver enk-
elt representant.

Bakgrunn:

For å "få til noe" i nordre Brinken vedtar
bystyret i 1982 å inngå en utbygningsav-
tale med A/S Eiendorns;aneri ng. Utbyggeren
foreslår ca. l5 000 mz næringsbebyggelse
i nkl . '10 etg. høybl okk samt ca .|00 

I ei I i g-
heter i skråningen og på området rett
under Kampen Park.
Boligvinsten fremheves spesielt som av-
talens fortrinn, framfor Kampen Vels mode-
rate rehabilitering/nybyggingsforslag som
vrakes.

Hvor står vi idag:

- MilJøverndepartementet har ny'lig stad-
festet A/S Eiendomssanerigs' regulerings-
forslag. Departementet har ikke myndighet
(vi1je) til å overprøve kommunens politi-
ske beslutning, og sier at de derfor ikke
har gjort noe for å sette seg inn i eller
vurdere prosjektet for bymiljøets konse-
kvenser. Byp'lankontorets meget kritiske
bemerkninger hjelper ikke når k'ontoret er
umyndiggjort på forhånd.

- Bebyggelsesplan for første del av pro-
sjektet en 7 etg. 'lavblokk":? mot (1'øl-
berggt. skal snart behand'les. Vi forstår
at utbyggenen presser på for å få en snar-
lig "hastesaksbehandling' ved et byplan-
sJefsvedtak istedet for bygningsråd-
behandling. Vi mener prestasjonen av be-
byggelsen er tendensiøs og ukorrekt ved
bl.a. å sette ut feil høyde på tilgren-
sende bygg. Dette demper naturligvis det
dominerende intrykket. Vi mener også det
er utilbørlig å dele opp planen i mindre
porsJoner son fremnes separat som her.
Vi krever at saken nå bygningsrådbe-
handles og at det på denne måten tas nytt
politisk ansyar for at prosjektet evt.
får gå videre.

- Utbyggeren sier at boligdelen i pro-
sjektet, det politiske fikenblad for ut-
bygningsavtalen nå er meget usikker - med
byggestart om tidligstZ-åF hvis det nå
blir boliger i det hele tatt. Forstå det
ikke slik at Kampen Vel ønsker disse
boligene - vi vil bare vise hvoidån grun-
nlaget for avtalen forsvinner.

- Likeve'l skal konmunen på liv og død
ho'lde sin del av avtalen ved å vedta riv-
ing av-TFinken 45 - 65 samt å si opp sine'leieboere f.o.m. l0 august.
Prosjektets store boligvinst fremholder
igjen som argument for dette.

- Hvis høyblokk og boligdelen realiseres
må vi ofre ennå en bit av de knappe, men
så nødvendige grøntområdene i indre byl
øst. Vi synes det vitner om en meget
arogant holdning til verdifulle felles-
goder når en gir seg inn på slike inngrep.

Kampen Vel har protestert mot saken så
godt vi kan - men den har vært ustoppelig
til nå. Det kan sikkert hevdes at saks-
gang og behandling har vært både "lovlig"
og etter reglementer. Desto mer er det
grunn til å tenke seg om - for resultatet
er like fullt i strid ned de van'lige be-
boers begreper om hva som er rett og rik'
tig og hva som er en anstendig måte å
forvalte et godt bymil jø på i '1985.

Vi håper du som bystyrerepresentant vi I
sette deg nærmere inn i saken, vi onien-
terer gjerne mer orn vårt syn og anbefa'ler
å ta området i øyesyn selv.
La oss slippe et prosjekt man på det
"po1itiske kormerset" kank;e beklaget a1-
lerede idag.

Itled hi l sen styret i
Kampen Ve1

Knnt:ktnpFcnnoF.
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Betal littmindre
skatt medgled€.

f jør som over 900.000 andre nordmenn, opprett en SMS-konto. Da kan du få
\l opptil 3.200,- kroner mindre i skatt, hvis du er i skatteklasse 2. Eller opptil
1.600,- i skatteklasse l. (Øvre sparegrense på SMS-konto er nå henholdsvis
8.000,- kroner og 4.000,- kroner inkl. eventuelle livsforsikringspremier.)

Gjør det i Kreditkassen. Vi gir deg stigende rente på SMS-pengene dine. For tiden
8% på beløp under kr. 30.000, - og hele IO% på alt du har over.

Nyhet! Nå får du også lånerett på SMS i Kreditkassen. Lånerett får du etter 3 års
sparing. Det totale lånebeløp under bankens spareordninger med lånerett er for
tiden opptil kr. 600.000,-.

Velkommen inn til en prat om hvordan du kan redusere skatten og få lånerett
samtidig.
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