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plass i styret)

Kirsti Aasen. Kongsveien 21 A19 89 85
Audun Edwardsen. Skedsmogate 5 fs67 7076

Berit Haugzrn, Brinken 7 A67 27 13

I fukterrsssø,r@ruennd, I
I p'dkrok, bibliotek dfu. I

Andrea Mathiesen, Bøgata 15 468 85 13
Trine Bastiansen, Kampengata2l I
Turid Martinsen, Normannsgata 37 æ67 9028
Erling Amble, Norderhovsgate 5 819 47 58

I $tkKirryom tL en t$m

!"

Bydelshusets daglige administrasjon:

ktre ellør rniddag
ILf(,rlEl
BYoflsl{Us
2,1 _

Kari Lohne (daglig leder), Bøgata218
Christine Berg-Smith (sekretær), Bøgata 21, æ68 45 02

I

I

WN.A

Bøsata 21.0655 Oslo 6.

I

Kampenposten

KampenVel
Styret:
Erik Mevold, Sonsgt. 5 468 70 33
Hanne Sletten, Bøgata 10 Al9 23 60

- ditt beste

Sverre Syversen, Bøgata30Al927 40
Anne Ditlefsen, Nannestadgt. 5D A67 63 59

annonseorga[.

Bjørg Spillum, Norderhovsgt. 1A419 36 97
JudithWahlmann, Norderhovsgt. lAA67 69 07
Wenche Halvorsen, Skedsmogata I I
Audun Edwardsen, Skedsmogata 5 A67 7076
2

Kampenposten i ny drakt
Har du savnet Kampenposten? Avisen med siste nytt fra bydelen? Her er den igien! Og denne gangen håper vi den er kommet for å bli!
Denne Kampenposten er.nyo, med

ny redaksjon og ny profil. Tidligere
var Kampenposten tilknyttet Kampen Vel, og fikk Økonomisk støtte

derfra. Nå skal

Kampenposten

fungere som en uavhengig avis for
alle lag og foreninger i bydelen,
såvel som for enkeltpersoner som
måtte ha noe på hjertet. Avisen skal
først og fremst finansieres gjennom
annonseinntekter.

UTFORMINGEN
Vi vil i stØrre grad enn tidligere
legge vekt på lay-out og utforming
av avisen. Som du kanskje allerede
ha oppdaget" har vi også fått tegnet

ny logo, signert AD Ola Stødberg.
Avisen vil dessuten inneholde faste
spalter, som f.eks. n Kampenportrettet>, som du kan lese på side.... i
denne avisen.

Vi

ønsker at Kampenposten ikke
skal være en <hastesak>. men cn
gjennomarbeidet avis som både
informerer, gleder og kanskje skaper debatt.

KUNNSKAP OM KAMPEN?
Innholdet i Kampenposten er
avhengig av DEG. For at en bydelsavis skal fungere godt, må redaksionen vite hva beboerne vil lese
om. Vi oppfordrer derfor alle til å ta
kontakt. La oss få kjennskap til hva
som skjer i bydelen og tips oss om
personer som sitter inne med mye

BEDRE l[nILJØ
Selv om Kampen er kjent for å at et
spesielt godt miljø, mener vi at det

kan bli enda bedre. Med en esen
bydelsavis. vil vi få akkurat dei vi
mangler - nemlig bindeleddet mellom de forskjellige foreningene og
beboerne - så vel som beboerne i
mellom.

Vi i

redaksjonen håper Kampenposten vil ergre noen, men glede de
fleste og Ønsker oss selv og kommende medarbeidere lykke til.

kkst

og

foto: Eva Brænd.

kunnskap om Kampen.

LYSTTIL Å STRIVN:
Det er ikke gjort i en fei å snekre
sammen en avis. Selv om Kampen-

posten bare

vil komme ut ca. fire

ganger i året, er det nok å gjøre. Det

skal skrives og

annonse skal selges

fotograferes,

og folk

skal

intervjues. Etter hvert skal stoffet
bearbeides, settes og pastes før avisen kan gå i trykken.Vi trenger med
andre ord flere medarbeidere. Dersom du har lyst til å gjøre en innsats
for avisen vår. så meld deg til redaksjonen! Adresse og telefonnummer
finner du på side 2, sammen med
andre viktige adresser på Kampen.

Kampen
2.-26. mars:
Rudi Juchelka og Mette
Nissen Melsom.
6.-23. april Eigil Madsen

- 28. mai:
Dag Magne Staurheim og

27. april

Liv Dessen.
1. juni - 25. juni:

Brit H. Fuglevaag.

KVELDSÅPENT
Et hyggelig
sted å handle

I(AMPEN
KOLONIAL
Slik ser den forelqpige redcrksjonen

ut: Eva Brænd er redcrktør av

KP.

Hun arbeider til daglig som fotoassistent, mens Amund Eri ksen er jurist.

Normannsgt.32
0655 Oslo 6.
Tlf. : II 48 32

Rapport fra juletorget
Julesnøen er for lengst borte, Nissen har tatt reinsdyrene og
reist, og vårsolen varmer snart gule påskekyllinger. Likevl, vi
kan ikke la være å bringe noen bilder fra det vellykkede juletorgeti desember....

lkkst og.foto:

Dogmur

Culbrundse

n og

Evu Brcnd.)

Dat ble,solgt ntange lotld i kunstlotterr(t og rrestatt ulle Kuntpenpluftena er
rcvct yekk. Audun Edyrirdsen hor

El.su

Attclersen cr <retaruner" Då Kornpett. I)a leggt'r ikkc :;kjul pti ut l( r,r
imponert over bebocrttes innsuts I'or
å bevura bydelen. St'lv er dc rene
oppslugsverkenc når det gjelder
Kant pc tt

t

tg

Ktt rtt 1t t' tt.t

It i.s I ori

grutrrt til å sntile.

c.

Handelen gikk livlig! Her kunne du
få kjøpt det meste, Jiu hrante mandler til hjemmcsti kkeda str(/r,nper.

ot':-':
Ellert og Johanne Liihr og Kari Lohnevar nis.sckoner frtr an-helg. Kttri
Lolt.ne .cr Jitr ør.rig tluglig ledar for

Bvde lshu.set.

Eric Larsen, Rugnhild Bene og

Johunne Ltiltr ved tontl>oluen.

KampenVel skal også ta del i gjen-

Siste nytt fra Kampen Vel

nomføringen av Kjempedagene
1989 og vil ta et særlig ansvar for
barnearrangementene på søn-

kkst : Audun Edwarclsen.
Foto: Eva Brcend.

dagen. Ellers vurderer styret flere

initiativ i tiden som kommer. Her

Kampen Vel har hatt liten aktivitet i de seneste år. Dette gielder
særlig organisert medlemsarbeid og møter. Velforeningen har
imidl-ertid hatt et arbeidene styre som særlig har engasjert seg i
de mange utbyggingsprosjekter som pågår på Kampen.

kan nevnes opprusting av lekeplassen i Kampen Park, opprenskning
av gjenværende grønne flekker i
området og ulike møter av kulturell
karakter.

Kampen Vel er en viktig organisasjon for å verne om bydelen og få
innflytelse på utviklingen av miljøet. Vi håper at både de gamle, trofaste medlemmene og de nye ansiktene i bydelen vil slutte opp om vellets arbeid og delta på våre møter og
arrangementer.

I

1988 ble det tatt

initiativ tilå inten-

sivere aktiviteten i KampenVel. Det
ble valgt et nytt styre som forsøker å

stimulere

til økt aktivitet. Det er

blitt holdt et større medlemsmØte

om utbyggingen på Kampen og på
Østkanten der styret fikk fullmakt
til å arbeide videre med vern av
bydelen. Det ble også arrangert en
mØrkekveld for barn i KamPens
Park med stor oppslutning. KamPen

Vel har solgt Kampen-tallerkenen

til inntekt for

Kampen bydelshus.

Det er videre nedsatt en trafikk-

Dette er den nye "trafikkgruPPa"

gruppe som skal se på de rådende og
fremtidige trafikkforhold i bydelen.

som skal ta håncl om trafikk-problemene på Kampen.

Dansekvelder for alle,
ikke minst for de voksne!
To lørdager før jul, og en lørdag etter nyttår har vi hatt hæla i
taket i Bydelshuset; - dans for alle mellom 8 og 80! Dette har
vært en stor suksess, i giennomsnitt har rundt 70 personer funnet veien hver gang, og flere kommer nok etter hvert som de
åpne dansekveldene for alle blir mer innarbeidet.
Det er nemlig planlagt å kjøre slike
arrangementer omtrent en kveld i
måneden i hele 1989, stort sett på
lørdager i slutten av hver måned, av
og til på fredager. Her er datoene
(med mulighet for forandringer):
lørdag28l 1 (er gj en nomført), lørdag
413, fredag3l/3 (Country-kveld med
Roger

!

), lørdag

29

I

4 (med sensasj o-

nelt gode Torill og Torill m.fl. !). så
sommer KJEMPEDAGENE med
lørdagsdans..

..

pause

i

sommer-

ferien til ut i september; lørdag 30/9
blir det bokstavelig talt hæla i taket
med en av Kampens store trekkspillere: Norvald Sølvberg, med alt fra
moderne musikk til gammeldans,
lørdag28l 10, lørdag 25l I 1 (med dan-

semusikkfantomet Kjell Olufsen,
som har bidratt til kjempestemning
tidligere i Bydelshuset med allsidig
dansemusikk, populært kalt "dans-

kebåten",

i

positiv forstand!). Til

slutt planlegges det førjuls-dans lørdag16112.

DANS OG KAFE
Dansekveldene arrangeres i et sam-

arbeid mellom Styret i Bydelshuset
og Kafe Lars, og må sier å represetrtere et hyggelig t'lg spennende innslag i bydelen i året som kommer.
Det er i Storsalen det skier. med servering fra Kafe Lars i et intimt hjørne, fra et flott bararrangement som
en del av de driftige ungdommene
bak .Genesiso-kveldene har laget.
Her er det hyggelig servering av Øl
og vin og annet hjertet (og nyrer?)
måtte begjære. Forøvrig kan man få

kjøpt små-snacks

til å gomle

på.

Dagens oppfordring: Sett av litt tid
til å ha det hyggelig i Bydelshuset

gjennom de skiftende årstider!
Det gjelder i høy grad også deg som

eventuelt ikke har satt dine ben i
Bydelshuset før. Nå er sjansen der,
igjen og igjen og igjen - så kom
igjen

!

Tbkst: Amund Eriksen.

Ungdomsaktiviteter
Åpen ungdomskveld

for alle hver
mandag og hver annen fredag. Dessuten kan du være med på det spennende Dungeons & Dragons (noe

slags rollespill eller litteraturspill,
tror vi). Hver mandag og onsdag.
kl. 18.00, begge dagene.

KAMPENOMKAMPEN
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Den som trodde at Kampen er ferdig utbygd, må tro om igien.
Det bygges og bygges på Kampen. Kampenposten tar her opp
byggenyheter og andre nyheter Kampen rundt. Senere kommer vi nærmere tilbake til den enkelte byggesaken.

ikke å glemme KEMNEREN! De
kryper stadig nærmere, med andre
ord, og det er kanskje ikke så dumt,
men liker vi måten de kommer på?

BRINKEN. Det står igjen noen trehus os små murhus der ennå! Som
kulissEr i en fremmed verden. Hvor
lenge? Der den bevaringsverdige
husrekken sto i over hundre år er
det nå åpne sår. Ingenting skjer.
Skråningen står der, - og samler
skrot. Tiygve Bjerke a.s. har utbyggingsavtale med Oslo kommune v/

Boligetaten. Er det ikke blitt noe
interessant utbyggingsobjekt likevel? Til hvilken pris, menneskelig,
bevaringsmessig for byen, og ellers?

KAMPEN MEKANISKE VERKSTED I KJØLBERGGATA. her er
det en prosess igang for å regulere

området til bolig og næring. Visstnok store byggeplaner. Et nytt
aksjeselskap er dannet for formålet.

NORMANNSGATA 32 ti| 36.
Kjempediger kran i arbeid, synlig
over mesteparten av Kampen. Det
er OBOS som bygger nytt, på en av

de virkelig attraktive tomtene

på

Kampen. 40-50 boliger skal det bli
her. sikkert manse av dem med flott

utsikt. Men høres det ikke tett ut?
Blir det plass til å leke for barna'? Et
hus og et plankegjerde er revet. To
store trehus blir rehabilitert. Os det
blir plass til noe så spennendeiom
et pensjonistkollektiv. Dette kommer vi tilbake til senerel

Krana i Normannsgata er synlig fra
hele Kampen.

TRIKKESTALLTOMTA.

Vi

har

hørt at AIS Eiendomssanering forelqpig bare har byggemeldt halvparten av Heclemarksgata 29 m.fl. De
hartenkt å pvqre byggestart på området øst for Rolf Hofmoes gate. Her
blir det aktuelt med boliger, ncerings-

lokaler, butikker og barnehage, i
hvert fall i følge de opprinnelige pla-

nene. Den resterende halvparten: er den blitt for trøblete? Ren planke-

kjøring ser det ikke ut til å ha blitt!
Så var også protestene formidable

til de opprinnelige

planene. Men

hva skjer nå?

JORDAL-ANLEGGENE.

Fra
1. april'89 drives ikke Jordal lenger
av Oslo kommune. Oslo Ishokeykrets os Oslo ldrettskrets har dannet et iytt aksjeselskap som skal
står for driften(e)? heretter. Vi spør
oss: Hvilke konsekvenser vil dette
få for leieprisene? Og hvis leien stieer: hvilke konsekvenser vil en slik

utvikling få for bruken av Jordalanleggene?

VÅLERENGA oG

STRØMS-

VEIEN. Et nærmiljØ også for oss på
Kampen. Tiafikken er jo ikke
"blitt
borte"! Det kryr av biler fremdeles.
Som kjører fort nok til at det er med
livet som innsats vi krysser Strømsveien, selv etter atVålerengatunnelen er åpnet begge veier. Ikke før
Strømsveien blir sperret mot hovedtrafikken (når Fjell-linjen er ferdig
om et år eller to?) kan Kampen og
Vålerenga får et fredeligere skjæringspunkt, og kanskje smelte litt
mer sammen? Press for sammenbygging av Kampen ogVålerenga?

NYBYGDE ØKERNVN. 9-11 (i
av Brinken nederst
mot Tøyen) inneholder mange

forlengelsen

nyinnflyttede, kjente og kjære kom-

munale institusjoner, bl.a. Helsesosialsenteret, Sosialkontoret,
Eiendomsetaten, Boligetaten. - for

og

EVENSGATE. Her er

et

TINGSOM
SKJERPÅ
KAMPEN!

stort,

stygt skall av et lagerhus revet for å
gi plass til boliger i regi av Oslo
Byfornyelse. Men det er lenge siden

det ble rever. Hva skjer? Ei det en

vente og se holdning? Se hva? Flere
og mindre leiligheter enn de opprinnelige planene? Se om det er mulig
med en høyere utnyttelsesgrad?

BØGNlA24 til26, samr langs Nitte-

- Kjempedagene

dalsgate. Også her er det OBOS
som har byggeplaner, både i bredden, dybden og hØyden. De opprinnelige antall etasjer er redusert til et

torsdag 25., fredag 26.,
lørdag 27. og søndag 28

mer akseptabelt nivå for naboer

m.m., og det ryktes at det er mange
spennende aspekter ved byggeplanene. Bl.a. skal det også her bli
en del eldreboliger, heis blir en selvfølge, og rosinen i pølsa blir en 60

Kjempedagene kommer

kvadratmeter stor felles tokterrasse.
Utsikten derfra kan vi bare drØmme

barna, dansefest på lørdagen til
levende musikk, konserter, samt
utendørs gudstjeneste i Kampen
Park. Et program med nærmere
detaljer vil selvfølgelig komme når
det nærmer seg .vårens vakreste
eventyr på Kamlen".
Det er mange som samarbeider om

om!

TRAFIKK
29-BUSSEN. M har ikke hørt noen
store planer om å legge ned 29-bussen i det siste? Har den gjort noe
galt?Vil alle tilVippetangen likevel?
På jakt etter Øystein Sunde's
"Vipp
vipp Mppetangen Konditori"? Ikke
så dum retning å dra i om sommeren, ut på fjorden og øyene og sånn.
men om vinteren? Vi kan io ikke ta
Danskebåten hver gang h"eller. selv
om 29-bussen er tvunget til å kjøre
dit hele tiden, fremfor å kiØre
innom byen. Hvor folk flesr skai.

TRAFIKKHUMPER. Oslo kommune sparer på harde livet, også på
humpe-budsjettet. Det ryktes at det
er lite håp om å få til noen flere humper i Kampens gater med det første.

å få

pen skole, Kampen Vel, Kampen
Historielag, Kampen Kro- og Kirkekor og Kampen Bydelshus. Har vi
glemt noen nå? Håper ikke det!
Bydelshuset har jobben med å være
sekretær og koordinator for alt som
Små hus med store naboer

RINGEN AV MER TRAFIKK

RUNDT KAMPEN. Her skjer det

mye. Gf;.ATULERER MED TUNNEL, VALERENGA ! Vålerenstunnelen kjører nå trafikk i beggJsine
løp, nordover og sydover. Til beste
for Vålerenga, - og for Kampen.

Økernveien er det også mange slags

planer om trafikkordningen. Jens
Bjefkes galelØkernveien-i tunnell

under Botanisk have, men det er foreløpig uklart hvor den dukker opp.
På en måte kan det virke som det
blir en ring av stØrre trafikk rundt
Kampen enn før. M er heldige som
ikke får den tvers over oss. Mindre

gjennomgangstrafikk Ønsker vi
absolutt velkommen, men for de
ytre områder av Kampen kan det bli
merkbart værre, ikke minst kan det
bli værre luft å puste i for mange! På

trafikkområdet er det mye å følge
med i. Vi trenger et kyndig korrektiv
til myndighetenes forskjellige planer og utspill. KampenVel har tenkt

.

skal gjøres. Hvis du har lyst til å
være med på forberedelsene eller

noen av de mange

Galgeberg, under jorda frem til et
sted bak Akeberg barnehave, ved
Jarlegata. Kjølberggata og Finnmarksgata skal visstnok fungere
som hovedtrafikkårer. Borte ved

får utsikt..

til Kjempedagene på Kampen:

Kampen skoles musikkorps, Kam-

Men det skal skie mer. Det skal
komme en forbindelse over/under

Noen

i år også!

Sett av dagene den siste helga i mai.
Da blir det Kampens egne festdager
med bl.a. opptog i gatene, leker for

å starte en.iTiafikkgruppe", der
interesserte kan delta. Les omtale i
forbindelse med Kampen Vel et
annet sted her i KampenPosten.

arbeidsoppgavene

morsomme

i løpet

av

arrangementet, så kan du bare kontakte Bydelshuset på tlf. 68 45 02
mellom 9 og 16.

Tlim i Bydelshuset på onsdager
kt. 17.00
Har juleflesket ikke gått av ennå?
Eller har du lyst på trim uansett?
Møt opp i Bydelshuset på onsdager
kl. 17.00. i Storsalen! Da har du en
glimrende anledning

til

til

å få pulsen

å slå noe høyere enn normalt i ca.

en time. Vi regner med at dette tilta-

ket får enorm respons, så vi gjør
oppmerksom på at det er begrenset

deltakerantall på 20 personer. Tiener er Ellen Luhr. Gratis for de 20
første

!

Porselensmaling

i

Bydelshuset på

onsdager kl. 17.00.

Bydelshuset har plass til mer på onsdagene: Kurs i porselensmaling.
Kurset vil starte i midten av mars.
Prisen for kurset vil være ca. kr.
1000,-, men med 257o avslas for

pensjonister. Dersom du er inieressert, så kontakt Bydelshuset så snart
som muligpå tlf. 68 45 02 mellom kl.
9 og 16.

Barneaktiviteter
Barnedrama-gruppe foregår hver

tirsdas kl.

17.00.

Foto: Eva Bræntl.

Velkommen til Historielaget
Greta Gulbransen er leder for Kampen historielag. Hun er gift
med en ekte Kampengutt og mor til tre. De er fjerde generasjon som bor på Kampen. Her giør Greta seg noen tanker om
historielaget og om Kampen:
Kampen Historielag gratulerer
med ny Kampenpost, og vil vcd
samme anledning lage litt PR for

-

historielaget.

Det første ordinære årsmøtet ble

holdt mandag 23. mars l98Z og det
var 52 interesserte som fant veien til
Kampen bydelshus dennc kvelden.
Som de fleste vet, var clet Leif RYve
som startet historielagct. man han
har nå takket for seg som leder. Dermed er det ikke sagt at han ikkc er
med lenser. Han cr aktiv som aldri
før, oghår en finger med i alt som
rører seg i styret.
Et av lasets formål er å samle inn
materialE som kan bidra til å kaste
lys over bydelens historie. Vi vet at
det er mange som sitter inne med
viten om Kampen.Ting som hendte
i gamle dager, historier om folk som
bodde eller bor hcr. Alt dette interesserer oss i Historielaget. Vi tar i
mot alt med takk. Jcg har bedt ont
dette før. men gjør det så gjernc
rgJ

en

.

KAMPEN KAI,ENDERI-N
Vi cr også veldig gladc for alle gamle
bilder som kan bruke s til vlirt hjerte-

barn Kampenkalcndcren. M

har
jobbct intenst med KamPcn Kalendcren for l9il9. Dcn er i salg nå, og
vi håper flcst mulig kjøper den.
Nliilct er ii kommc ut mcd en kalenclcr hvert år. Vi har til nå firtt verdifull hjelp av Arbeidcrbladet, og det
hirper vi på også i irrette som komtncr.

RUSLETURER
Andre ting historielaget jobber med
cr .rusleturene" vårc. Vi er heldige
ii ha Erik Meldvold i styret. Det han
ikke vet om Oslo. er dct ikke verdt å
vitcl Han tar oss nrcd pii rusleturer
som er festlige a't vicre med På. og

som cn fantastisk interessante. Vi
skal gje nnomførc en tur til virren når
kvclclenc blir lysere ttg lengere. Da
haper vi på stor oppslutning. Dere
har noe z'r glcde dcrc til.Tidspttnktet
kommcr vi tilbakc til.

BYEN I STORBYEN
Kanskje var det på sin plass å gi
noen fakta om Kampen. Kampen
ble innlemmet j Kristiania i 1878.
Kampen ble en forstad med pulserende liv. Det må ha vært en unik
innflytting i siste halvdel av forrige
iirhundre. Resultatet måtte bli
trangboddhet, men de fleste som slo
seg ned her, fikk det bedre enn hva
de hadde det der de kom fra. Det er

vel ikke så stor trangboddhet på
Kampen i dag, snarere tvert om. Så
er det noen som har det bra så må

det være oss som bor her i denne
bydelen. Med parken som et deilig
sted å sitte en varm sommerdag. Og

har man lyst på en forfriskning kan
man ta en tur på Kaf6 Lars til en
kopp kaffe eller noe sterkere. Jo det
er godt å bo på Kampen.

For meg er det morsomt og spennendc å være leder for historielaset
fordi jeg er glad i bydelen vår. Vi
som bor oppe i byen i storbyen er
priviligerte, og det er mange som
misunner oss.
Til slutt vil jeg oppfordre alle histo-

rieinteresserte til å melde ses inn.
(Adressen vår finner du på side 2.)
Vi er over 100 medlemmer, men har
plass til fler. Velkommen!
Hilsen Creta
Lader

for Kampen Historielag

,rl-Sn',
Dagfinn Ruttd med noen ev danrcne sine.

KAMPENPORTRETTET

Slaktertradisjonen lever videre på Kampen
(kkst og.fbto: Eva Brtttd)
Hos slakter'n på Kampen får vi ikke bare gode pølser og mørt
kjøtt. Vi får førsteklasses service og tusen vennlige smil på kjøpet. Dagfinn Ruud driver, sammen med broren Terje, en av fire
..gienlevende" spesialforretninger i kjøtt i Oslo.
Da Gunnar Ruud, far til Dagfinn og
Terje, startet pØlsemakeri og butikk
i 1940, strakte køen seg langt opp-

over Nannestadgaten hver gang
.kvoten" kom. Den gangen var det
som kjent rasjonering på kjøtt, som
på så mange andre varer. I dag kan
vi få kjøpt så mye biff og pølser vi
bare vil, men til svært så variable priser. For kjøttprisene er forskjellige
fra butikk til butikk - og er ofte
høyere i spesialforretningene.

IKK BARE BIFF

- Kjøttmarkedet er rett og slett øde-

lagt, forklarer Dagfinn Ruud. De
store supermarkedene bruker kjøttvarer som trekkplaster og selger
med tap for å lokke kunder til butikken. Dette har ført til et antall slakterbutikker er redusert fra 120 til
bare 4 i Oslo!
Til tross for at prisene er noe høyere
hos "Slakter'n> enn på .super'n",
har Ruud mange kunder. De fleste
har vel brent seg opptil flere ganger
på å kjøpe farse og kjøttdeig på tilbud. Dessuten har folk oppdaget at
kjøtt er mer enn biff.
- Jeg må innrømme at det fØrste jeg
gjør når jeg kommer inn i en kolo-

nialbutikk, er å ta en titt i kiøttdisken. Noen er flinke og har fine
varer og godt utvalg, men de fleste
begrenser seg til kjøttdeig og koteletter, sier Ruud.

KAN SITTFAG
Hos
"Slakter'n" firr enalt zw kiøttvarer fru nyrer til fenular. I tillcgg følger ekspertisen. Her får du nemlig
også vite hvordan kjøttet skal tilberedes. De er som "levende, lcksikon når det gjelder kjøtt - damene
hos Ruud. og etter l0-12 år bak dis-

ken virker de like engasjert hver
gang de får et spørsmå1. Her er service og varekunnskap en selvfølgc.
PØLSER I NEDLAGTBAKERI
I tillegg til virksomheten vi ser på
Kampen, foregår det også noe i bakgården til Ruud.

-Vi

driver pølsemakeri og, calering

av selskaosmat mcd -15 ansatlc i et
ombygd 6akeri. Vi lager alle pirlegg-

og pølsevarer selv, unntatt

speke-

PØlse.

-

Deltar du ofte i konkurranscr med

varene dine?

- Av og til.

Jeg har vært med i

"Landskonkurransen>

en

rekke

ganger. og fått en del priser. Sist jeg

dcltok fikk jeg faktisk bestc resultat
av cleltakerne fra Oslodistriktet.
men det er minst like hyggelig å vite
at enkelte kunder kommer langveis
for ir handle pir Kampen.

KJENNER DE FLESTE
- Var det nocn spcsiell grunrr til

at butikken blc Iagt akkurat til

Kamoen'l
- Nei, det var nok mer tilfelclig fordi
clet var ledigc lokaler her. Selv om
jcg ikke bor pir Kampen. trives jeg
vclclis godt her.

Å

art-råiae med

butikk. er en fin

nriitc ir bli kjent med mennesker på.
og jeg tror jcg kjenner de fleste i

bydclcn av utseerrde. Dct har gått
mangc historier over disken gjennom tidene, og e tter sir mange år sitter jeg nok inne mecl mye kunnskap
onr Kamoen.
. ,i
-lirr iohben all tirlen din. cllcr har
clu andre intcrcsser også'?

Dct er klart det er tidkrevende å
drivc cgen forrctning. men dct hender jo at jeg sl,sler med litt andre
ting også. Jcg har blant anneten
svakhet for antikviteter og liker å
pusse opp og reparere gamle ting.
Arbeid med gyldcnlær er også noe
jcg tar fram i leclige stunder.
Dct er tydelig at vi har ir gjøre med
en mann med håndlag. og håndlag
rn|r cn ha enten man drivcr med slakteri eller snekkeri.

HVA SKJER I BYDELSHUSET?
kkst: Amund Eriksen.

Det er dramatiske tider for de som står bak driften av Kampen
Bydelshus; styret i andelslaget og den ansatte daglige administrasjon. Og sånn sett for alle på Kampen som har grunn til å
være interessert i Bydelshuset, nå og i fremtiden.

PAKKEIVER
I tillegg har en mengde venner av
Bydelshuset deltatt i pakking av
konvolutter for Kreftforeninsen
gjennom høsten '88. til inntekt-for
huset. Ved siden av inspirerte stordugnader i Bydelshuset med slik
pakking, med deltakelse fra store og
små, har folk tatt med ses konvolutter samt innhold hjem, og pakket i
Iedige stunder. KampenPosten har
hørt om eldre damer som har benyttet ellers søvnløse (mer eller mind-

Sammen har de slitt for å gjenvinne

Høsten 1988 satte styret, med nYan-

1988 helt plutselig og helt uforutsigbart for offentligheten gjenstand for
enorme kutt (oppunder 800 millioner iførste orngang). Dette rammet

administrasjonen i spissen. igang en
rekke tiltak som hver for seg er små,
men som tilsammen utgjorde et tilstrekkelig tillegg for å sikre selvfinansiert drift, når en ser bort fra den
"lille" detaljen med husets gjeld på
rundt 2.1 millioner kroner.

re?) netter til å pakke tusenvis av
konvolutter pr. natt! Slå den! Fantastisk!! I tillågg har vi hørt om folk
som har tatt med seg pakkearbeidet

FORSKJELLIGE TILTAK
Dette har man også jobbet intenst
med for å finne en løsning på, paral-

an, ikke minst blant de

kontroll over økonomien i huset. satt daglig leder Kari Lohne og
De offentlige budsjetter ble våren erfarne Christine Berg-Smith i

som

vi vet hele byen,

inkludert

Bydelshuset.

FORTSATTGJELD
Bydelshuset hadde planlagt å være
mest mulis selvfinanisert i selve driften fra netiopp våren 1988. Forutsetningen var at huset på det tidspunktet skulle være omtrent uten gjeld.
Dette har hele tiden vært forutsetningen for A/L Kampen Bydelshus,
en forutsetning som både statlige og
kommunale beslutningstakere har
delt forståelsen for. De har nå en
vellykket mate bidratt til å realisere
Bydelshuset gjennom offentlige
ordninger/budsjetter som er satt av

til bl.a. nærmiljøtiltak, i fruktbart
samarbeid med Kamoens lokale

lellt med de mer synlige småtiltakene. Disse har vært:

Innsamlingsaksjon blant beboerne
på Kampen til støtte for huset, salg
av Kampentallerkenen i samarbeid
med Kampen Vel, Kampen Kunst-

lotteri i samarbeid med Kampen
Historielag, Dansekvelder for

voksne (se omtale annet sted), Juletorg/messe over to dager (se reportasje annet sted), samt auksjoner på
ulike arrangementer.

i familieselskaper, bursdager og lignende, og har gjort det til en sosial
begivenhet å pakke konvolutter for
Bydelshuset! Dette har slått godt

aldersgrupper, som

skyld?) har fått gjøre noe virkelig
meningsfylt!
STOR INNSATS

I tillegg har det vært dugnadslister
for å kunne ha voksne til stede som
ansvarlige både hver mandag på
åpen ungdomskveld og annenhver
fredag på åpent ungdomsdiskotek.
Til sammen har kanskje rundt 60-70
mennesker vært involvert i alle tiltakene. Kjempeinnsats

involverte. med andre ord!

initiativ.
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