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KJÆRE MEDLEM!

Vil du være med å ttarbeidetr for Kampen
for miljøet vårt? Vil du hjelpe oss som
er i styret med å få gjort det vi helst

skal gjgre?
Det er ikke så vanskelig. Alle kan hjelpe
på en eller annen måte.
STYRET KAN IKKE KLARE ALT!
Det ville være av overordentlig virkning
om alle medlemmene betalte kontingenten for 1985 nå! Hvis du står til rest og
gjerne vil vite det (og kanskje betale?)
så kan du ta en tur til Halvorsens Kolonial snarest. Wenche vil hjelpe deg. Vet
du ikke om du har betalt så kan du også få vite det der.
NB! NB! NB!
Oe-tterer it<ne ment som en brutal måte
for å få kapital. Du som har betalt må
tilgi oss, men pr. idag er vi halvert fra
hva vi var for to år siden. Derfor er
dette en påminnelse om å hlelpe Kampen
Vel med kontingenten.
Tusen takk for at du forstår oss!
JEG VIL GJERNE RLI I"iEDLEI\{ AV
KAMPEN VEL
Voksne kr 50,-, pensjonister kr 25,- og
barn kr 20,- pr år, pr person.
NAVN
Adresse.

Trf

Født...../
Sendes

til

Kampen Vel, Bøgata 21, 0655 OSLO 6
eller bruk vedlagte postsiroblanket.

F---nrOF
U
Bøgt. 10

o

0

Tlf.

19 64 41

vi har alt

i

TOBAKK - FRUKT og
SJOKOLADE m.m.

øoc-o-o-oc-o-oc
?,

Ja hva er meningen med denne tittel?
Jo, saken er den at nå har vi stått

på

her på Kampen i over ti år. lkke noen
lang tid, men det betyr at mye arbeide
er utført for lokalmiljøet og dets bestående. Dette er vel og bra, men hvor i
all verden er vi? Stadig prises innsatsen,
men det blir hele tiden vanskeligre og
mer innf løkt f or et stakkars styre å nå
f rem gjennom byråkratiets og politikernes labyrinter. Det kan se ut som om
alt skal gjØres så vanskelig og innf lØkt
at vanlige mennesker til slutt må gi opp
Og det er kanskje meningen?
Svar på henvendelser kan ikke påregnes
lengre. Innsendte dokumenter blir kanskje
sett på - kanskje ikke. Det synes ihvertfall ikke som henvendelser og forslag
blir seriøst vurdert. Hva eksperter og
bestemmende innstanser mener om andre

- som Kampen Vel - synes klart å gå
frem av utbyggingen som er planlagt i
nordre del av Brinken. Her uttaler bolig-

vil TIL TROeNrrrcvnRtsrcE HEN-

rådmannen: Boligrådmannen

ss non rclenE

KOSTNINGER PA EN DEL AV DE AKTU
ELLE BYGG, TILRA AT FORNYELSEN

sKJER VED RrVrNG.....
Er det noen grunn til å fortsette kampen
om - i dette tilfelle - om Kampen?
Vi trenger en helt ny debatt om dagens
trend og situasjon. Blir vi snart rene automater som byråkrater,r teknokrater og
politikere ser på som tret nØdvendig ondett?

ORDET ER FRITT!
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Kampen vel i sammarbeide med ungdommene i Bydelshuset akeog skirenn i parken.
Den planlagte ishockey-konkurransen måtte
gå ut på grunn av is og snØforholdene. Mildværet med sludd og regn gjorde også sitt tll
at skilgperne fikk store problemer med bak-

glatte ski.

åuo

I skirennet stillte 17 l1pere til start i klassene 3 - 7 år. Atle Eriksen ble raskest av alle
rundt den lange sl6yfa, mens for 3-åringene
er det ennå uklart hva resultatet egentlig
blei i den korte lØypa. Mødre og fedre ledsaget de små for at de skulle holde seg på
beina - men de voksne f ikk også problemer
med å stampe seg fram i dyp råtten sDØ,
og alle gikk til slutt i køl
Nesten alle skilgperne pluss noen til startet
i akebrettrennet som gikk i ei lØype fra snflhaugen ved telefonkiosken og ned på isen.
Men glien var elendig og målet måtte flyttes
lenger opp i kneika.
Til tros for dette var det noen råakere som
kjørte i beina på publikum; f.eks. Nina Clark

Sletten som nedla en tilskuer ihver av de
to omgangene med sin spesialkjelke.
Velvillige ungdommer hjalp til med avviklingen av arrangementet og ei gruppe gjorde
videoopptek av det hele.
Etterpå var det utdeling av diplomer og pre-
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mier samt pØlseservering i Bydelshuset, og
det blei et koselig arrangement for de som
trosset griseværet.
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"Asmala" underholder.
"Ugly Band" spiller opp.
Auksjon av "kostelige" lopper

Fra scenen
"Tante Agot"s blues band.
Mannekng-oppvi-sning av Ioppeklær.

i Nittedalsgata:

Apning av loppemarkedet og kafåen
Skolemusikken spiIler, først ved Kampen
bydelshus, siden rundt i gatene.

h

Inne i bydelshusets annen etasje:
Kl.15.00 Barneteater-kabaret;"Teppe som ikke ville fly"
Kl.18.15 Tryllekunstner; Martin Mykle
K1.19.00 "The Kampen gi,rIs"-spreke jenter fra "huset"
Kl.19.20 Gammal dans v/lokal trekkspill-duo.
Kl-.20.00 Moderne rhytmer ved:"Energy"
KI.2O.45 Gammal dansen fortsetter.
n.22.OO "Tante Agot" spiller opp til dansKI.ZJ.OO God natt I
Inne i- bydelshusets l. etasje:
kl.19.00 Kveldskaf6 med avslappende hygqemusi-kk
KI.21.00 God natt:

Kr . 11.

kr. 12.00
k].11.00

LøRDAG 4.rNåi

KJENPEMGENE

TROOKA} TOR
15. 00

11. 00

Kirsti Aasen
med Kampen Janitsjar i
litt lenger bak.

spissen,

Barnetime

KI.16.45

underholder.
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K] . 17.

Auksjon av "kostelige" lopper.
KI.I7.45 Musikka]sk avs]utnino
k1. 18.00
Takk for oss.
Det vil- foregå konkurranser og spilr flere steder, begge dager.
Lokare kunstnere vil stille ut og fl-ere r-okare organiiåsjoner
vil markere seg ved stands.
søndag åpner loppemarkedet etter at Karnevarsopptoget er ferdig
".kl.ry.10,o9 vil'vare til kl.18.00. Kafe6n vil også hold åpeÅt

ARVE OPPSAHL

"Tress" tre spillende/syngende damer med fart i.
Musikk med mennekeng oppvisning av loppeklær.

Opptoget går gjennom Kampens gater og avsluttes
foran Kampen Bydelshus i Nittedalsgata, så
på scenen i Nittedalsgata:

Karneval-sopptog
Asmal-a-orkester

Gudstjeneste v/sogneprest

Kt . 15.00

k1. 15 . l0

K1 .

K1 .

.00

Kampen parK

K1 . 11

I
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For ikke så veldig mange måneder siden var
det en demonstrasjon for at bc-immen i Hedemarkgt. skulle få.stå. Det var så trygt for
barna p.g.a. bilene som raser av sted. Men
mange av de som demonstrete "glemmer" å
rydde sine fortau. Ja, det er så mye snØ og
is at de samme barna er henvist til cata!

faller, virvler lett av stcd...
Ja, hvem kan ikke denne sangen?
Og snøen den falt og falt etter jul. Snøhaugene vokste og vokste, og folk ble mer og
mer fortvilt. Ikke kom man fram igatene
bil; og absolutt ikke på fortauene pr. fot.
Det er bare å konstantere at folk er slgve,
veldig sløve, når det gjelder å rydde fortau-

Snøen den

ene stne.

HVOR ER MORALEN?

Ikke bare er folk slØve når det g jelder sn@rydding, det er rett og slett forbudt å ikke
holde sine fortau i orden. Uaktsomhet kan
også føre til erstattningsansvar. En gårdeier
jeg snakket med påsto at han ikke hadde plikt (!)tll å rydde fortauet foran sitt tomme
hus. fordi han ikke bodde der!!!
Ja, mye rart skal en høre før Øra detter av.
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Det er i år 300 år siden Johann Sebastian
ble født. Det blir derfor endel ekstra
Bach-musikk å høre i Kampen kirke i år.
Sjkærtorsdag spilte Vigdis Simonsen, organist
i Kampen kirke, to av hans mest kjente preludier og fuger for orgel.
Ved samme anledning kom Lilebil lbsen for
å lese et nadverdsdikt av nylig avdøde Andre
Bach

Bjerke.

Da Bach levde, arbeidet organistene under
ganske andre og ufrie forhold enn i våre dager. Som ung var Bach ansatt i Arnstadt.

Han ville gjerne studere hos den viden kjente
organisten i Lubeck: Dietrich Buxtehude, og
søkte om fire ukers permisjon. Det ble innvilget av byens myndigheter, og han ga seg
på vei. Han vandret de ca. 30 milene - men
hade så stort utbytte av å spille med den
gamle mester at han ble hos ham i fire måneder.

Det åpnet seg en mulighet for å overta stillingen i Liibeck med sitt rike musikliv, store

kor osv. Det heftet bare en klausul ved
stillingen: Vedkommende måtte gifte seg med
Buxtehudes 30-årige datter!
Bach vandret hjem, men falt sterkt i unåde
da han hadde vært borte så lenge. Man fant
stadig noe å kritisere ham for. Blandt annet
var hans koralforspill altfor "vidløf tige og
dristigetr. Og gudstjenestene ble forsinket av
opverdådige utbrudd av lyd.rr !!
Dessuten hadde medlemmer av byens råd hØrt en ung pike synge på orgelgalleriet mens
Bach spilte i den tomme kirken. (Bach hadde
fått tillatelse av presten.) Dette var Bachs
kusine Anna Barbara som han håpet å kunne
gifte seg med.
Ikke lenge etter fikk han en stilling i

en

annen by.

I våre dager er Bachs musikk rr det daglige
brødrr for all verdens musikkstudenter.
I Kampen kirke høres også en del Bach om

s6ndagene, selv om orgelet der ikke helt egner seg for barokk-musikk. Imidlertid inviteres fra tid til annen barnehager, oB iår især
skolen, til kirken til et Bach-program.
Ungene får da høre anekdoter fra Bachs liv,
og det blir musikk for fiolin eller f I t€t
cembalo og orgel.

Dette er noen unger som gjerne vil ha med
seg noen f ler til å synge i Kampen kirkes
barnekor.
Det synges ikke bare kirkelig musikk.

Vi bruker tvert i mot litt av ttalle slaga" - folke-

sanger og nyere viser.
Dessuten er dette et sted hvor ungene får
lære noter gjennom gehørtrening - så tiden
skulle ikke være bortkastet.
Vi øver i menighetshuset hver onsdag fra
14.3o til ca. 15.45.

Det vil også i år avholdes KJEMPEDAGER
PA KAMPEN. 4. og 5. mai braker det løs,
Det er jo etter hvert blitt mer kjent med
ldninge
variabel, noe for
disse dagene. Så mange som deltok i fjor viste jo dette. I karnevalsopptoget dltok vel
ste jo dette. I karnevalsopptoget deltok vel Loppemarkedet pleier være populært. Så der
800, og fler venter vi i år. Vi vil jo gjerne håper vi på mange godbite.
ha med de f leste i bydelen, og de som er Skolekjgkkenet vil i år også bake kaker som
knyttet til denne. Derfor setter vi opp biler vi skal selge i kaf6en, så her er vi sikret
for å hente de som har vanskeligheter med skikkelige varer.
å gå, slik at de også får være med på morr- Ellers er vi glade for at Kampen Skole med
oa. Tenk at vi søndag får 5. mai får besøk Foreldrenes arbeidsutvalg i spissen, engasjerer
og underholdning av ARVE OPSAHL Olsen seg sterkt i arrangementet i år som i fjor.
Banden personlig, ja mye sprell er blitt gjort Er det noen som lurer på noe? Så ring til:
som opptak i gatene våres med denne fyren. Wenche 67 63 29. Også når det gjelder kjørins til arragementene.
der oss.
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Må du betale "strafferente"?
Har du kanskje tilog med bundet
pengene på en bestemt oppsigelsestid? Det er ikke nødvendig.
I Kreditkassen får du for tiden
hele 11% rente uten bindingstid.
Og vi har fjernet "strafferenten" for
alfe som nøyer seg med ett uttak iåret.
Det betyr at du både kan ta ut siste
års renter og ett fritt uttak til i
året uten at det koster deg noe.
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Vi skriver april

1985, og en lang vincer må
vike for vårens varmende solstråler.
Også Kampen Bydelshus kaster de siste vin*
terrester på dør for å forberede vår, sommer og en spennende høst i huset.
Med våren kommer Kjempedagene 1985. Vi
skal i begynnelsen av mai ansette en organisasjonsleder og en ungdomsleder i bydelshuset. De skal begge jobbe på heldagsbasis i
en prøveperiode på 3 år.
Byggearbeidene skal bli videreført i øket ternpo, ettersom vi i lØpet av april venter nye
betydelige tilskudd fra husbanken. Målsettingen er innen årets utgang å få innstallert
heis i huset, bygget nytt inngangsparti, gjort
ferdig ombygging av storsalen og innredet
en ny og fin kafe i husets annen etasje.

Styret kan som regel treffes på tirsdagene
om ettermiddagen og kvelden i bydelshuset.
- Og er du ikke andelshaver, men bosatt på
Karnpen, så kom alikevel. Andelene koster
kr. 100,- og med et slikt verdipapir blir du

en lykkelig medeier i AlL Kampen Bydelshus
Andelsbevis kan kj6pes på dagtid ved å koritakte vår sekretær som er på plass om hverdagene mellom kl. 09.oo og 16.oo
God vår og velkommen til Kampen Bydelshus
Med vennlig hilsen
Robert Lorange
StYreformann

Planene

SEMINAR OM BYDELSHUS 28.2 og 1.3.1985.
I slutten av februar ble det arrangert et to
dagers seminar om bydelshus i Kampen Byde-

behandles av husets styre. Derfor TA KONTAKT MED OSS!

Seminaret gikk i regi av Statens NærmiljØutvalg, og representanter fra Trondheim, Bergen, Stavanger, Haugesund og Kristiansand deltok i tillegg til mange fra Oslo.
Hensikten med seminaret var å drøfte erfaringer samt belyse de muligheter og utfordringer bydelshusene i de større norske byene

er mange og fine, og med samlede
krefter håper vi i styret av bydelshuset å
få dem gjennomført.
Men - vi er avhengige av at andelshavere
og andre interesserte deltar. Vi har en kafegruppe, en teknisk gruppe, ulike aktivitetsgrupper m.fl. Det er i disse gruppene forslagene utarbeides og planene legges, før de

la

lshus.

Forts. neste side.

representerer. For oss som deltok var semina-

ret svært inspirerende.
Vl ER IKKE ALENE, der eksisterer flere tilsvarende prosjekter som vårt i de andre storbyene (Bakke bydelshus i Trondheim, Nordnes
bydelshus iBergen m.fl.). Videre eksisrerer
det bydelshusprosjekter i bl.a. Stavanger, Ha-

ugesund og Kristiansarnd. Disse fullfinansieres
gjennom de kommunale budsjettene både når
det gjelder bygging og drift. (utrolig)
STATEN FORSTAR BETYDNINGEN AV BYDELSHUS OC VIL PRIORITERE DEM ØrcONOMISK-OE ID

Oet Ute holdt engasjerte innlegg av representanter f ra ulike departementer, Husbanken
orienterte om virkemidler, det ble pratet
entusiastisk om bydelshus i familiepolitisk
perspektiv, ofr behovet for fritidslokaler i

2

PROSJEKTLEDERE ANSETTES

I

BYDELS-

HUSET.

Kampen Bydelshus har i snart et halvt år
forhandlet rned representanter fra Statens
Nærmiljøutvalg om å få tilskudd til 2 prosjektlederstilinger i huset
Fra begynnelsen av mai l9B5 krones vårt arbeid med det glade resultat, at vi kan tilsette en prosjektleder og en ungdomsleder.
Begge stillingene blir heldagsstillinger, og de

skalvarei3år.

Hovedhensikten med prosjektet er å sette
igang/bygge opp virksomheter i bydelshuset
som etter en tre-års periode skal gj6re bydelshuset mest mulig selvfinansierende når det

gjelder videre dri f t. Dette er noe nytt og
uprøvet i nærmiljØarbeidet i Norge, og det
er klart at en slik målsetting vil bli vanskelig å realisere. Men vi mener det er realistisk, og vi har lenge arbeidet for å forberede
to kandidater til stillingene. I neste nummer
av Kampenposten vil de bli presentert.
I løpet av våren skal de to tilsatte sammen
med styret i bydelshuset sette opp en plan
for hvordan virksomheten skal bygges opp
i forhold til de prioriterte gruppene (Pensjonister, barn, voksne og ungdom). I l6pet av

høsten skal virksomhetr settes igang.

Perioden vi går inn i med disse tilsettingene
bringer bydelshuset inn i en ny fase.
Endelig skal vi komme inn i mer profesjonelle driftsformer som kan sØrge for at aktivitetene i huset kan Øke fra dagens frav-og-tilrf
arrangementer til faste opplegg flere ganger

i

uken.

de store byene, m.m.
Blir alle lovordene som ble fremlagt fulgt
opp med konkret innsats i årene som komm
er vil bydelshus i de større norske byene gå
en lys fremtid i møte.
Som sagt inspirerende og interessante dager
for de rundt 70 deltakerne. Vi er lovet sminarraporter, og når de kommer kan interesserte låne dem ved å kontakte Kamoen Bvdelshus.

Arrangørene av seminaret var Statens Nærmiljgutvalg. Vi vil i årene som kommer ha endel kontakt med dette utvalget. Kort fortalt
er Nærmiljøutvalget er rådgivende og koordinerende organ som skal samordne og styrke
de sentrale myndigheters arbeid med nærmiljØspørsmå1, og arbeide for å utvikle bedre
nærmiljøer,

Utvalget har medlemmer fra B departementef.

A eyCCn BYDELSHUS TAR TID DET....
Vi startet for to år siflen, og ennå er vi
halvveis. Rundt 400m- er satt istand,

hundre

til er under istandsetting,

ikke
noen

mens resten

ikke er påbegynt. Den dagen Kampen Bydelshus forhåpentligvis står ferdig i 198J, vil bydelen ha et felleshus på ca. 1300 m'.
I vinter har byggeinnsatsen vært knyttet til
ferdigstilling av 3. etasje i bakre fløy (gavl
mot Nittedalsgata). For nå å gå videre trengs f lere penger. Det er søkt om 3 mill. i
tilskudd fra Husbanken, og i slutten av april

får vi endelig

Pengene

svar.

vi mottar vil prioriteres for å sette

i stand kafeen med fullverdig storkjøkken
i 2. etasje mot Bøgata, få istand ny hovedtrapp og inngang til huset, ny bitrapp, elektrisk anlegg til hele huset og endel til å gjøre ferdig storsalen og lydrommene i l. etasje
Hvor langt vi kommer er helt avhengig av
tilskuddets størrelse.
De resterende arbeidene vil vi kanskje komme noe igang med senhøstes 1985, men hovedtyngden av verkstedlokalene, endel forhold og brannrØmningsarrangementet til bakre
bygg, må dessverre utsettes til 1986. Det
vil også i endel rom være snakk om spesialinnredninger (f.eks. bilverksted). Noe av dette
må nok vente til 1987.

Det er et stort prosjekt vi har satt

igarr.;

med, så det trengs både tålmodighet og uku-

elig pågangsmot.

****************************
<Kan du nevne et dyr som gjØr nytte,
Per?>
+
<Kua.>
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14.3.85 fant Kampen Vels årsmøte sted
delshuset.

i

by*

Det helt store fremmøtet var det ikke, totaIt tilstede: 28 personer.
Til inkallingen var det ingen merknader og
man gikk til beretningen. Denne ble godkjent
med kompliment for godt arbeid i året som
har gått.
Medlemssituasjonen ble debattert og likeledes
fremmøtet.
På dette tidspunkt ble det bedt om røykeforbud, noe som ble vedtatt.
Angående neste del - trafikksanneringen
kom det frem mange spørsmål som ble be-

svart etterhvert. Det ble redgjort for det
nedsatte ad hoc utvalg (se orienteringen og
brev til kommunalråden annetsteds i avisen).

Valg.

Etter lovendringen skulle det velges syv pertil det nye styret. Valgt ble flg.:
N. leder:
Ola Stafseng
2 år.
Styremedl.: Judith Valmann
2 år.
Solveig Berg
I år.
"tt
Svenn-Arne Arntzen 2 år.
Varamedl.: Joronn Dahl
I år.
Sessa Lindquist
I år.
"
Revisor:
Håkon Andersen Gjenvalgt
Det mangler en person til det nye sfyret.
Styret fikk generalforsamlingens fullmakt til
å supplere med en ungdom, helst under 20
soner

år.

Til ny valgkomite ble valgr:
Stig Berg
Tor Nilsen

Under redgj6relsen ble det spurt hvorfor ikke
alle ble gjort kjent med dette. Til dette var
å si at styret innkalte til temamøte om trafikk og sannering i bydelshuset l3.november.

Gunnar Brunborg

Byfornyelsen.
Ingen komentarer.

Styret har generalforsamlingens tilslutning
til å fortsette med det arbeidet som er påbegynt.
Buss 29.
Denne må vi ha os den skal såvidt vites ikke
nedlegges.
Arrangementer
Forsamlingen var meget fornØyd med de arrangementer velet har hatt alene og i samarbeid med andre.
Kampenpostens årsberetning.
Godkjent med få spørsmål og merknader.
Kampen Vels regnskap.
Regnskapet var revidert og funnet i orden
av revisor. Etter oppklarende spørsmål ble
regnskapet vedtatt av generalforsamlingen.
Kampenpostens regnskap.

Tidligre gjeld til Reprografisk Industri (?) på
kr. 5.245.- er oppgjort i januar og går derfor ut av regnskapet i 1985.

Generalforsamlingen godtok regnskapet.
Innkomne forslag.
1. Styret skal ha ansvaret for Kampen Posten
og selv velge medarbeidere.
Enstemmig vedtatt av generalforsamlingen.
2. Styret skal suppleres med ytterligre 2 medlemmer.
Enstemmig vedtatt av generalforsamlingen.
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"7tess " un der holclt under å"rsmptet
Basaren vi hadde ved juletider ble trukket
under generalforsamlingen i mars.
De heldige vinnere ble:
l. geinst: Dukke i bag
Erik Nystumoen
Norderhovgt. l4
2. " : Kjempedukke
Helene Moe
Norderhovgt. I I
3. tr : Varekurv
Robert Lorange
Bøgt. 15
4, tr : Salatbestikk
Runar Slåtten
Opsahltoppen l2

PUBERTET PÅ KAMPEN

Når jeg går forbi Kampen Skole dukker det
opp minner fra min tidligste ungdom - det
var dengang anledning til å benytte skoledusjen om kvelden mot å betale 25 øre - det var

åpent for alle.
Mine kusiner og jeg benyttet oss av dette
både en og to ganger i uken - dette skyltes
ikke bare renslighet, men vi var misunnelige
på våre venninder som var langt mer utviklet
enn oss hvad puppene angikk.
Vi blev ertet for våre myggestikk og hadde
fått det råd at hvis vi børstet rundt og rundt
med en stiv børste så skulde det utvikle sig
til noe a-la Mae West.
Vi børstet og børstet og blev rødere og sårere for hver gang. Når vi gikk hjem trøstet
vi oss med 2-øres chokoladekarameller i den
lille melkebutikken rett over gata i nr. 48.
Det var verdens snilleste badedame der den
Bang, vi fikk jo også såpe og håndkle for de
25 ørene - dette hørte jo med , men jeg
tror hun syntes litt synd på oss for vi blev
invitert hjem til henne på kaffe og kaker.
Jeg kan ikke huske hva hun het, men hun bodde i Smedgaten og hadde en sønn og en datter. (De er velkommen til kaf fe hvis de
fremdeles holder til i strøket.)
Forsøket kan ikke anbefales; det er synlig
bevis for at det var mislvkket.

Ikke glem Munch-museet i sommer.
Som alltid viser Munch-museet i sommer
månedene et representativt utvalg av
Munchs arbeider i maleri, tegning og gra
fikk. På denne tiden vil alltid de bildene
som i vinterens lØp har blitt vist på ut-

stillinger i utlandet være vel hjemme
igjen, slik at publikum ikke skal savne

noen av de kjente bildene.
sommeren gjenåpnes også den populære spesialutstillingen i kjellersalen, der
museet viser Munchs barne- og ungdomsarbeider. Tegninger av Edvard Munch og
hans søsken Sofie, Andreas og Laura er

Til

heldigvis blitt bevart, og der er også
familiefotografier og mØbler fra familien Munchs hjem i Christiania.
Og så må vi ikke glemme konsertene.
For 20 kr, l0 for trygdede, kan man her
høre de kjente kunstnere man ellers må
betale store summer for å oppleve i
Konserthuset og andre steder.

Fra 15. mai er der innført

inngangspen-

ger ved museet. Billettprisen er kr. l0
for voksne, kr. 5 for barn og kr. 7 for
personer i grupper på over 10. Men ikke
glem at konsertbilletten gir samtidig
gratis adgang til museet.
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Svaret får du ved å løse oenne oppgaven.
AIle ord har tre bok staverr o9 svaret er
det.Loddrette ordet i rnidten.
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HVA VET DU OM KAMPEN ??

I hvilket år ble skolen byqqet?
2.{n kjent skøyte1øper er fra Kampen,
han flyttet herifra i 60-åra.Hvem ?
3.I gamledaqer qikk det trikk hit,
hvor var en,deholdeplassen ?
4.I vilken anlednin,g bIe jordal amfi bygqet ?
5.Hva har det vært i NoxrnannseL.44rden trtrekanta
gården ved siden av kirken ?
6. N år b,le kirken bygget, ?
'tr. Hvern, er sokneoresL nå ?
B. Hvor ligger FiIlipsgt. ?
9.Hvilket hus på Karnpen kaIles Slottet ?
10. Hvor 1å "dueslaget'rr
1.
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Jeg kritiserer ikke de gamle eller uføre som
ikke greier dette selv. Men de som er unge
og spreke skulle det ikke være noe problem
for. Vi har dessuten en del ungdom som er
tilknyttet bydelshuset, de påtar seg gjerne
slikt arbeid for en rimelig penge. Ja, de er

villige til å h;elpe til med hva det måtte
være. Benytt et slikt tiltak, dette er ungdom
med tæl i.

Vi håper jo nå at snøen snart smelter for
godt, og at det er andre ting som gror opp

langs husveggene. Vi håper på grønne flekker
og en blomst her og der, og lukten av vår.
Derfor - om ikke så alt for lenge - skal vi
til med RUSKEN for å pynte litt opp rundt
omkring. Så om noen uker vil Ruskenplakater
pryde bydelen vår, i håp om at så mange
som mulig vil støtte opp om dette, og møte
fram med raker og godt humør.
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På slutten av året 1984) ble det på kort
varsel nedsatt et utvalg til å komme med
forslag til straksløsning (forandring av kjørebildet) på Kampen. Virkeområdet var meget
snevert og tiden svært knapp.
Ikke desto mindre gikk utvalget til arbeidet
med full innsats. Om resultatet er brukbart
må andre avgjøre. Men det bør huskes at en
bydel er avhengig av flere ting enn å stenge
en gate. Kampen har fremdeles en viss egenart, noe Kampen Vel arbeider for å beholde.
Skal vi klare det må bydelen bestå av eldre,
yngre og barn samt en del lokale arbeidsplasser, forretninger, servicetilbud, lokalorganer o.s.v. Ballansegangen mellom alle disse
ulike gruppers ønsker og krav er vanskelig.
Skal dette overhodet fungere er det absolutt
nødvendig med sammarbeide. Alle forslag til
l6sninger på ulike problemstillinger vil helt
sikkert ikke bli møtt med samme entusiasme
av alle. Derfor bør det tilstrebes en felles
innsats på hvert enkelt felt. Ved felles arbeide kan vi dra - stort sett - i samme retning. Dette er bakgrunnen for ethvert vels
virke og derfor gikk vi med også i dette ut(

valget.
Innbudt

til å delta var representanter fra bl.
a. skolen, FAU, barneforeldre (barnehager),

næringslivet, kommunale innstanser og etater
Dessverre fant ikke alle å kunne møte.
Bakgrunnen for denne aktiviteten var bl.a.
en del oppslag i avisene om kveling av næringslivet på Kampen. Om det varfer riktig
kan sansynligvis hver enkelt selv bedømme.
Fra utvalget ble det imidlertid foreslått flg.
KOMMUNALRAD ARNE KVALHEIM
OSLO RADHUS

Ad.

ønEB tgg6

TRAFIKKSANNERINGEN PÅ KAMPEN
Etter f lere møter og inngående drøftelser
har det nedsatte utvalg kommet frem til flg:

Forslaget må ansees som en straksløsning på
de eksisterende problemer. For mer langsiktige lgsninger er man avhengig av hva som
skjer med de ulike utbyggings- og rehabiliteringsområder.

Utvalget kunne også tenke seg å se på trafikken på/over Kampens 4vrige gatenett, men
finner at dette ikke er aktuelt på det nåværende tidspunkt. Vi kjenner til de problemer
som ulike grupper har med dagens situasjon,
men regner med at alt dette må tas opp når
pågående planer er gjennomført eller endelig
avvist.

Utvalgets forslag inneholder f Iere elementer
som tilsammen vil kunne bedre dagens situasjon på kort sikt.
Utvalgets plan for strakslgsning:
- Nåværende bom i Hedemargata flyttes til
@sterdalsgata, og plasseres omtrent midt
på byggningen i Østerdalsgt. I Bommen
bør dekke hele gata, eventuelt med faststående bøyler på fortauene for å unngå
kjøring her. (rcf. nåværende forhold rundt
bommen.) Det bØr vurderes å gjøre bommen i Østerdalsgt. låsbar slik at de næringsdrivende som har behov for det, kan benytte denne adkomst. Dette kan administreres lokalt blandt de innvolverte gårdeiere.
Spesielt viktig er dette for de som har
tyngre laster. F.eks. Oslo Nye Varelager
i Østerdalsgt. 7. Likeledes bør utrykningskjøretØyer ha mulighet til å komme frem
gjennom bommen.

- Utkjøring i Strømmsvn. mot syd beholdes.
Derved vil trafikk fra næringseiendommene
fortsatt kunne velge denne vei ut, og man
unngår kjøring over Kampen. Sving mot
nord er hindret med forbudsskilt og later
vesentlig til å bli respektert. Dette kan
ytterligre sperres med en betongmur mellom nord- og sydgående felt i Strømmsvn.
Dette vil også kune hindre venstresving
fra nordgående felt i StrØmsvn.

-

frFornebubrott

fra EnsjØvn. til nordgående
felt i StrØmsvn. for å lette traf ikken f ra
Kampen mot nord. Herved unngår man å
'kjgre over Kampen og sentrumsområder
for å komme ut i Stømmsveiens løp mot
nord.

- Broen bør vurderes videreført over Strømmsveien for å tilgodese lokalforbindelsen
mellom Vålerenga(Kampen) og Vålerenga.

(Kf. tidligre kommunale løfter.)
- I Hedemarkgt. anordnes to humper. En der

nåværende bom er plassert og en ved menighetshuset. (En eller f lere humper bør

-

også anordnes i Normannsgt.)
Kampenområdet skiltes med gjennomkjøring forbudt ved innfartsveiene, eventuelt
også i Hedemarkgt. der nåværende bom
er plassert.
I Galgebergkrysset monteres skilt med henvisning til Kampen.

7. desember

1984

Oslo Kommune v/Boligetaten Utbyggingsavd.

Vedr.: Uttalelse om fornyelsesform

på

Kampen, område 28 og 3. Deres ref.
Deres ref. 1233

Kampen Vel har mottatt forslag til fornyelsesform i Brinkenrs nordre del, og vil gjerne

få uttale

følgende:

Kampen Vel tilslutter seg fornyelsesform alt.
B, som innebærer utbedring i den grad det
er teknisk/økonomisk mulig. Utbedring og eventuell nybygging i oppsluttende karakter utføres i samråd med byantikvaren.

M.h.t. tilstandsvurderingen av

bebyggelsen

må opplysningene utfylles endel.
Brinken 47 oppgis å være delvis brent. Hoved
- I Srommsvn. ved Malerhaugvn. plasseres huset er ikke bregE det gjelder bare en minskilt med henvisning til Kampen, slik at dre sidebygning. erinken 6l er ikke bare utbedret - den ble faktisk helt nybygget i 1968
denne trafikk blir ledet inn EnsjØvn.
Brinken
63 er utbedret til 30-års standard.
- Tilsvarende skilting foretas i/ved krysset
Brinken
65
er den første Kampen skole som
EnsjØvn./Rolf Hofmosgt. slik at all trafikk
fullt
rehabilbitert
med betydelige kommu
ble
Øst og vestfra finner og bruker denne adnale
midler
etter
en
brann
for noen år siden
kornst.
For eiendommene Brinken 59 til 65 ble forny
Merknader:
utbedring vedtatt for annen gang
elsesform
- Næringslivet er prinsippielt i mot bom, 22.12.81. Vi
vil beklage Bystyretrs vedtak av
men vil støtte forslaget om bom, plass8.12.82,
som
innebærer at også disse nå innert som i forslaget.
går
i avtalen med A/S Eiendomssanering. For
- Kampenbeboere sammen med skolen ønde
kommunale
eiendommene må vi påpeke
det
utover
utsker f artsdempende tiltak
hvordan kommunen har latt forfall skje til
valget har foreslått. Dette grunnet alt for
grader at det stadig blir vanskeligere å
de
store hastigheter i området.
Det ble uttalt at det ikke ville være noe fremheve utbedring som et troverdig alternativ. I Brinken 47, 49 og 53 har beboerne i
problem å montere flere humper hvis det
med Kampen Velrs medlemmer for
samarbeid
ble nødvendig. Dette ble sagt i forbindelse
noen
år
siden
utført en betydelig vedlikemed utføringen av nåværende tiltak.
holdsinnsats - materialer holdt av kommunen.
(Eks. Bøgt. - Norderhovgt. - Normannsgt.
- Det poengteres at gjennomgangstrafikk fra Avtalen med A/S Eiendomssanering åpner for
sentrum er galskap. Alle grupperinger un- en l0-etasjers industri/kontorblokk i hjørnederstreket at GJENNOMGANGSTRAFIKK- området Økernvn./Kjølberggt., samt en tilEN VIL IvIAN IKKE HA TILBAKE.
svarende 5-etasjers blokk langs KjØlberggt.
mottatt
Fra mange politiske hold har Enerhaug-utbygg
protest på forslaget.
ingen vært fremholdt som et beklagelig ekUtvalget har vurdert protesten meget nøye
sempel på noe man gjorde på den tiden mens
men finner ikke at de anførte momenter det samtidig fremheves at noe slikt ikke kan
- sammenholdt med andre opplysninger
BjØres idag. Vi mener det foreslåtte alternaveier tungt nok til noen forandring av ut- tiv a med riving av Brinken 45, 47, 49, 51,
valgets forslag.
53, 59, 61, 63 og 65 nettopp er det samme.
- Det ble også antydet negative holdninger Til slutt vil vi gi uttrykk for vår almene fru
fra Vegdirektoratet/vegkontoret, hva anover fremgangsmåten ved de siste
går forslag i forbindelse med Strømsvn. strasjon
utbyggingssakene i strøket. Samtidig som det
Heller ikke dette fant utvalget var av en
at en fra kommunenrs side Ønsker lokal
slik karakter at det burde forandre for- sies
medvirkning,
ser vi igjen og igjen hvordan
slaget.
viktigste
avgjØrelsene tas over hodene på
de
Oslo, 28,11,84.
oss og uten hensyn til, eller reaksjoner på
våre synspunkter.
G=O:O:O:O:O:

er for oss blitt meget uoversiktlig, men det ser alikevel
ut til å fungere upåklagelig når byggesaker
sorn Brinken 7 -17 samt Nittedalsgt. skal driSaksgang og beslutningsprosess

ves igjennom.

o-oe=oæoc===o-o4. januar 1985
Oslo Kommune v/Boligetaten Utbyggingsavd.

Vedr.: Fornyelsesform på Kampen,

1m1å5!e 28 qg_3._ Deres re!_l!3!B=_
Kampen Vel viser til oversendt uttalelse AV
7.12.f .å.

Vi ønsker nå å supplere denne uttalelsen med
å legge fram vårt forslag til alternativ løsning for området, datert 16.11.83. Dette forslaget ble lagt fram for Bygningsrådet8.12.83
Det oppnådde ikke flertallets tilslutning. Forslaget illustrerer Kampen Velrs prinsippielle
holdning til hvorledes vi mener fornyelsen
i Brinken Nord skal foregå:
Nybygging på de åpne arealene langs Brinken
oppfylling av masse mot Kjølberggt. med sam
menhengende boder med lydvegg mot gaten,
f lytting av eksisterende bensinstasjon mot
krysset Kjølberggt./Økernvn og et delvis ned
gravd parkeringsanlegg langs Økernvn. Nygygg
ingen vil gi ca. 40 leiligheter, 2 - S-roms,
med hovedvekt på 3- og 4-roms familieleiligheter. Forgvrig forutsettes eksisterende bebyggelse utbedret, og disse ca. 25 leilighetene vil sammen med nybyggingen gi ca. 65
leiligheter totalt i område 28.
Dette forslaget ønsker vi at Boligutvalget
skal behandle som et alternativ til foreliggende forslag . til fornyelsesform for område
28 og 3.
Vi har Byantikvarens støtt€, oB folk på Kamp
en støtter veletrs prinsippielle holdning.

Illustrasjonsplan l:2000, snitt l:500
idligre forslag av l. I 2.8 l, som

Vedlegg:

-

Vedlegg:

- Illustrasjonsplan l:2000, snitt l:500
- Tidligre forslag av l. I 2.8 I, som
ligger til grunn for det aktuelle
forslaget.

oæoæoæo:oG=lo
Oslo l812-85

På direkte henvendelse har Eiendomssanering
Prosjekt A/S venligst gitt Kampen Vel kopi
av sak med tegninger vedr. forhåndsvarsel

for Kjølberggt. 31.
Vi beklaget at Velret ikke automatisk

parken!

Vi kan ikke skjgnne annet enn at dette vil
stenge svært mye lys ute fra bakenforliggende område og gjØre dette ril lite attraktivt
boligareal (som det forutsettes disponerr ril).
* Vi spØr oss også hvordan parkeringsproblem
et er tenkt løst - vi håper bare ikke en regner med gateparkering på Kampen hvor dette

allerede er et problem.
*Det som dog gjør oss mest betenkt og som
vi stiller oss uforstående til er hvordan kommunale myndigheter kan "slippe løstt dette
prosjektet som er så gjennomgripende før en
har interessenter til og klare forestillinger
om gjennomfpringen av 2. og sisre byggetrinn
Vi kan meget lett tenke oss en situasjon
hvor et ferdigstilt trinn I vil være enrrlillefingertr eller skape en meget uheldig automatikk vedr. endelig utforming av resten.

Det er med beklagelse at Kampen Vel må
se i lynene hvordan en er blitt presset fra
skanse til skanse i hele saken om Brinken.
Bevaring av Brinken må vel snart anses som
en tapt sak. men med det foreliggende forslag ser det også ut til at håp om en nennsom utbygging står i fare - som vi har påpekt før minner dette nå snarere om Enerhaugen.

I likhet med et par andre prosjekter på
Kampen fortoner også dette seg for oss
etterhvert som en velsmurt kvern som
ustoppelig maler videre og hvor en intet
har å stille imot.

Oslo Kommune''/Byplankontoret

Vedr.: Kjølberggt.3l Bemerkninger til l.
Byggetrinn varslet av Eiendomssanering Prosjekt A/S.

anses

sa.'- ttber6rttt, men sender likevel våre bemerkninger som vi håper vil bli betraktet på
linje med de andre.
Kampen Vel har tidligre levert inn alternativt reguleringsforslag (12/2-85), men vil uavhengig av dette få bemerke:
* Det første som slår en er hvor uforholdsmessig dominerende bygget er ved siden av
Kampen Mek. Hvorfor det er slik ser en ved
å studere fasade l:20, tegn 008. Det som
presenteres som 4 etg. blokk m/underetasje
er i realiteten 5 etg. m/underetasje (nedre
torg). Toppen av skråtak ligger på kote +52,7
eller i h6yde med toppen av trappa opp til

o-oe=o-oæoe:=o

l3' mars

1985

osro Komrnun" v/formannskapet
Vedr.: Formannskapets møte idag, sak

198,

---------!9.1g--ly--u-ll-e-!9g!-e-tg!1-9.'--l-3--g-e--!L-

Formannskapet i møte i dag
skal behandle forslag om salg av ovennevnte

Vi forstår at
eiendommer

til

fagbygg.

Slik vi kjenner saken, spesielt hva angår Ullensakergt. 13, vil vi sterkt beklage hvordan
lokale interesser overkjøres ved at, som her,
naboers alternative planer og tilbud ikke vurderes seri6st, men regulært neglisjeres og
forbigås.

Dessuten synes vi det er en betenkelig bruk
av knep hvis utbyggeren slik det nå forlyder
allerede er igang med å byggemelde spiselige
småbiter for' å oppnå forenklet byggesak. Eiendommene ligger tett opptil hverandre, og

ved tidligre planer (bl.a. Bastiansens/Sibos
blokk i 1976) ble området som helt rimelig

sett ppå og behandlet samlet.
Kampen Vel må også som beboerorganisasjon
gi uttrykk for stor f rustrasjon over f remga-

ngsmåte fra kommune og utbyggere i f lere
senere utbyggingssaker. Saksgang er etterhvert blitt så innfløkt og uoversiktlig at velet
og andre berØrte gis stadig mindre muligheter for innsyn, til å uttale seg og bli hørt.
Svært ofte blir vi konfrontert med bindende
eller endelige vedtak som allerede på et tidlig stadium innfører nærmest en automatikk
vedrørende videre gjennom føring av byggesaken.

Formannskapet til ikke å godkjenne eiendomssalget, men at en istedet går

Vi oppfordrer

inn for en hy, åpen og samlet vurdering av
hele området i samråd med lokale interesser.

:o:o:oæoæo:
18. april

1985

- Etter klager fra næringsdrivende i området
kaller Kommunalrådmannen for samferdsel
i november 1984 sammen en lokal gruppe
med representanter fra bl.a. næringsliv og
Kampen Vel. Utgangspunktet komit6en ble

forelagt re nærmest dette:
Bommen må vekk - få til noe bedre!
Selv om Velet deltok i komit6en på dette
grunnlaget, må dette ikke utlegges slik at
Velet ønsker bommen i Hedmarkgt. fjernet.

Vi mener

også

at

den alltid upopulære avvei-

ning mellom interessene til beboere og næringsliv må tref fes av ansvarlige kommunale
organer - lokale grupper kan bare i råd, fremme krav og ønsker, og fortelle hvordan til-

tak fungerer i praksis.
- Kampen Vel synes det er uheldig og lite
formålstjenelig hvis det knyttes noen som
helst prestisje i spørsmålet bom eller ikke
Her eller der - det primære er at en ikke
får igjen gjennomgangstrafikken.
- Vi mener det må settes f art i arbeidet
med å bedre traf ikkforholdene innenfor 30

km./time-sonen:

- Tiltak som f.eks. skilting og fartsdumper for å få fartsgrensen respektert.
- Innføring av enveiskjØrings-system bl.a.
i Brinken, Normannsgt., Hølandsgt. for
å bedre f remkommeligheten som nå er
megetkronglete p.g.a. parkering.
- Tiltakene må ses på som en helhet, og bl.a
ta hensyn til økende beboerantall i nybygg
under oppføring samt endringer i trafikksystemet rundt bydelen (Økernvn., Strømsvn.
o.s.v.).

For en helhetlig, vellykket løsning som fordeler goder og byrder rimelig, er det mange
faktorer å ta hensyn til.
Det krever omfattende trafikkteknisk sakkunskap og oversikt for å lage en god plan for
t

rafikksaneri ngen.

For alle parter skaper det irritasjonsmoment-

Oslo Kommune v/Byplankontoret

er med midlertidige

_Ygdf._- Tral!-k\saneqngen på Kampen-rVi forstår at traf ikksaneringen på Kampen
og bommen i Hedmarkgt. verserer mellom
bl.a. Kommunalrådmannen for samferdsel og
Veivesenet. I den anledning finner vi i Kamp

-o=o=o-o:oe:3

en Vel å måtte gi en oppklaring vedr. vårt
syn:

- Bommen i Hedmarkgt. kom våren 1984 etter langvarig arbeide, for å stoppe gjennomfartstrafikken til/fra Strømsveien, og har opp
fylt denne hensikten bra.

delløsninger.

o

Slankekur.

[J

Åssen gikk det med slankekuren bil
O
mannen
din? spurte fru Olsen.
n
SpØr om det gikk, svarte fru lfansen, I I
---f@r'ste uka gikk han necl tre kilo, andre U

trka to, og tredje uka mista han huksatrikken !
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