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Hver gang så er vi igang igien!

KAMPETIPOSTElI

Ofte med lange mellomrom. Men denne gangen har vi med et nytt
proff-team- som skal yte det beste av sin fritid til å rapportere om
store og små ting som skjer i nærmiljøet. I denne utgaven er Tyrili
senteret for stoff misbrukere hovedtema.

postadresse:
Bøgata z-t o555 Oslo

llt:22 b6 45
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REDAr(Sr0itEl{

Fredrik Lloyd (redaktø4
Mette Larsen (annonser)
Magne Stordal f ournalist
Arne Bjørndal lournalist
Robert Lorange
Kampenposten takker alle
bidragsyterer og alle annonsører

Vi ta sikt på et nytt nummer
av Kampenposten i mars' 97.
God lesning, og god ful!

I(AMPENBYDETSHUS
POstadresse:

Bøgata 2t o655 Oslo
Tlf: zz 58 45 oz

STY

R

ET

^.

Sjur Tveit (leder)
Tlf: zz 67 96 56
Robert Lorange (nestleder)
Tlf: zz 68 o3 48
foronn Dahl

rlf

zz 67 49 46
Kari Mette Holvik
Tlf: zz t9 89't3
Mette Larsen
Tlf: zz'r9'rz to
Sidsel Mørck
flf: zz 68 oz 88
Karin larnfeldt
Tlf: zz 68 47 35

Anne, ny dagtige leder

KAMPEN VEL

jo fra Kampen d.u Anne?
fa det er riktig det, har trått mine barnesko her i bydelen.
leg er født her og har bodd her i z5 år. Gikk på l(ampen skole
og sang i Kampen barnekor. Foreldrene mine bor her fortsatt,
så jeg har hatt tilknytning til bydelen etter at ieg flytta også.
Jarlen kino var jo i drift den gangen, det var der ungdommen
vanket oå den tidal
Kampen bydelshus Det var ikke noe fast møtested for ungdom den gangen. Vi
hadde ingen ungdomsklubb, kafe eller bydelshus. Parken var
fikk ny daglig
leder 1. oktober: vel møtestedet. Der møttes ungdom om kveldene.. Deilig og
være tilbake til røttene mine forresten!
Hun heter Anne
Karin Arnesen,
- Men du har ikke børe vært her pd besøk som voksen?
- Nei, det er riktig det. Var arbeidsleder for en gruppe punkere i begynnelsen av 8o- åra. De arbeidet med å sette istand
detie bydelshuset. Men da ante jeg lite om at jeg skulle iobbe her seinere.
Du har jobbet mye med ungdom tidligere, men hva brenner du mest for her og
nål feg ønsker at bydelshuset kan bli et samlingssted for ulike grupper av
Kampens beboere. Vi vil gjerne f obbe for et bredt tilbud til alle alderstrinn - både
eldre, barn ungdom og folk midtveis i livet. Jeg har noen ideer som dere kan lese
om litt lenger ut i denne utgaven av I(ampenposten.
Er det noen du syntes mangler tilbud her for tidenl
De gamle (sier hun, uten å nøle) - også kunne det ha vært fristende
med kulturkvelder der ikkeprofesjonelle får slippe til. Vi har vel noen av dem på
Kampen også !

Du

er

-

Wenche Halvorsen (leder)
flf: zz 57 o5 34
Kietil lngeberg (nestleder)

|ft:22

O7 27 66

Mette Larsen (s.m.)
Tlf: zz't9 'rz'to
Audun Ruud (s.t.)
flf: zz 68 9 64

KAMPEN HISTORIETAG
Hassa Horn (leder)

Tlf: zz t9 o8 53
Mona Larsen (nestleder)
Tlf zz 57 o3 o8
Siri Bryn (sekretær)
I tt: 22 19 63 65
Terie Berner (styremedlem)
loronn Dahl (varamedlem)

Tlf: zz 67 49 46

KAMPEN BONDEGÅRDEiI
Skedsmogt 23. 0655 Oslo
Svein-Åge (bonden) Ilf: zz t9 7o

KAMPEN KIRKE
Normansgt

55. o555 Oslo
Kirsti Åasen (sogneprest)
'ro.oo - r2.oo i hverdagene

Tlf: zz r9 88 89

Velkommen skal du være. Anne
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Tkikken banrehage
blir kommunal?
- Men det rnå være grunnIøgfor å konstøtere øt reøliseringen rrkikken, b ømehage
har trukket krøf.ig i løng-

Av MAGNE STOREDAT
Sagaen om Trikken
barnehage på Kampen
skjener videre. Førct

F

drøg?

-

på nyåret vil bystyret
ta endelig beslutning
om barnehagen skal
bygges ut i privat eller
offentlig regi.

den gamle trikkestalltomten
på Kampen i vår. På det
siste avgjørende møtet i
bydelsuwalget for Gamle
oslo vedtok imidlertid
bydelsuwalget at <Tiikken>
barnehage skulle bygges ut
i privat regi. Et vedtak som
innebar at bydelen ga avkall

I disse dager får byrådet

til behandling. Etter
det Kampenposten erfarer
saken

har imidlertid byrådsavdelingen for barn og utdanning innstilt på at barneha-

på fem millioner kroner

UTSETTELSE
Vedtaket torpederte også
mulighetene for å få ferdigstilt barnehagen i høst.
Bydelsutvalget mente i
stedet at foreldregruppen
.<Kardemomme" burde få
bygge barnehage. Primus

Lasse fohannessen

HYPOTETISK

motor

- Men om byrå.d og bystyre nå går inn for øt de oppinnelige plønene om kommunøl utbyging øv bømehagen blir reølisert, når køn
dø bømehøgen eventuelt stå

i

investeringsmidler.

gen skal bygges ut i kommunal regi.
- Den opplysningen vil
jeg overhode ikke kommentere, sier kommunalråd for barn og utdanning,

;

Det kan man trygt si.

Alt var klart for bygging av
en kommunal barnehage på

HAGEBY-STIL: Bygges Trikken barnehage

i kommunal regi, vil den gro inn i

Kampen Hageby. Bydelen har lagt stor velil på at den halvannenetasjes
bygningen skal ha samme arkiteltoniske utforming som nabolaget.

ferd.ig?

- Dette er i høyeste
grad hypotetisk, sier
kommunaldirektør
Lasse Johannessen som

ikke ønsker
å gi ytterligere
kommen-

i Kardemomme,

Lise

Jørstad, har siden 1994
kjempet for å {å bygget en
privat parnehage på
Tiikkestall-tomta.

Vedtaket i bydelsutvaget
vakte sterke reaksjoner både
i Gamle Oslo førskolelærerlag og Kommuneforbundet.
Dersom tikken barnehage blir kommunal, kommer den
til å gi plass til 34
barn.
FRA VEST: Slik kan

fasaden på Trikken

tarer.

barnehage bli.

alaaaaaaaaaaaaaaaaaaoaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaataaaaaa
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BYGGER

ffitER TIt

Av MAGNE STOREDAT
Roar Skolseg, nestledercn i
Tyrilistiftelsen, gleder seg over

hved hammerclag i Normannsgala 47. Om snaue året skal 20
ungdommer flytte inn i andre
etasie i den gamle industribygningen. Hammerslagene og
kunnskapen om at de nye beboeme er ex-stoffinisbrukerc, har
derimot uruet mange av beboerne på Kampen.
irt Tyrilistiftelsen anligger et bo- og
rehabiliteringssenter for stoffmisbrukere på andre siden av Kampen skole,
har naturlig nok forårsaket mange
reaksioner. Reaksjoner som Roar
Skolseg forstår, men ikke deler.
- Vi har hatt tilhold ulike steder i
indre-Oslo-øst, også på Kampen, siden
r984. Det er altså ikke en ny institusjon det er snakk om. Vår virksomhet
har hele tiden foregått uten at vi har
kommet i konflikt med våre naboer.
Klart vi får sprekker blant våre klienter, men ingen er så dumme at de
sprekker rett utenfor bostedet sitt. I
fall noen mser seg, skjer det eråringsmessig i Sentrum. Nærområdene er i

lir,, iii
bakgrunn når de flytter inn.
På Kapen vil de bo kanskje i ett til
tre år samtidig som de hele tiden er i

-

rehabilitering etter våre ordinære programmer, sier Skolseg.

alminnelighet fredet, sier Skolseg.

INNREDES NÅ
KRIMINALITET

- Hva med øndre rusrnisbrukere som
ønsker d besøke venner? Vil ikke de i større grød

komme til Kømpen oghenlege

sin kriminelle virksomhet her?

- Vi har meget strenge regler.
Ingen som står i rus, får lov til å besøke noen av dem som kommer til å bo i
Normannsgala 47. Det vil våre ansatte
som kommer til å være her på døgnkonituerlig basis, etterse, sier Roar
Skolseg.

Våre nye naboer vil være i alderen

r8 til 4o år. De vil komme fra fengsel,
rehabiliteringsopplegg, andre steder i
Tyrilistiftelsen eller direkte fra såkalte
innkjøringsturer. De fremtidige beboerne i andre etasje

i Normannsgata 47

vil derfor ha svær ulik rusfri erfarings-

Et snekkerlag holder på å innrede
andre etasje i den gamle industribygningen da Kampenposten inspiserte
bygningen i november. Sandblåsingen
av taket har frembragt trehvite, monumentale dragere over et vakkert furutak. Detaljer som bærer bud om at her
kan det bli fint å bo. Hver boenhet vil
bli på ca 5o kvadratmetre med mildt
og vennlig lys fra buede vinduer fra
begge sider. Bygningens mange innog utspring gir muligheter for arkitektonisk spennende løsninger.
Ansvarlig for utbyggingen er eier
Steinar Moe A/S. Tyrilistiftelsen skal
leie andre og tredfe etasje til eget bruk.
Skolseg presiserer at Moe ikke har styreverv i Tyrilistiftelsen eller Tyrili
Senteret A/S.

aaaaaaaaaaaaaaaaaoaaaaaaaaaaaaaaaaaoaooaoaaaaaaaaaaaaaaoaaaooo
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- Han var det på et tidspunkt, men
da det ble klart av Tyrilistiftelsen
kunne kunne bli leietaker i ett av hans
bygg, gikk han ut av stiftelsen.
I den tredje etasje i Normannsgata
47 vil stiftelsen ha kontorlokaler.

NYE LEIETAKERE

-

Første etasje, ca rooo kvadratmetre,
skal leies ut. To av dagens leietakere,

trykkeriet og ishockeyforbundet, blir
igjen. Håpet er at mange på Kampen
kan tenke seg å etablere små virksomheter i bygningen. Vi tenker påfrisør,
atelier, baker og denslags. Mest interessert er vi å få inn leietakere som

ikke er fremmed for å ta inn noen av
våre beboere i virksomheten. I så fall
er vi ikke fremmed for å diskutere forskjellig former for samarbeid, sier
Skolseg.

Tidligere lokket Tyrilistiftelsen med
å lokalisere konferansevirksomheten
og klatreenheten til Kampen. Det er
oppgitt. Skolseg bedyrer at dette ikke

bare var billige PR-fremstøt.

{

GTEIIE OG URO
I FULL GAI{G: Byggearbeidene i
andre etasie i Normannsgata 47

er i full gang.

-

kan flytte inn her, sier Roar
Skolseg, nestleder i lyrilistiftelsen

til Kampenposten.

Våre kallcyler viste

etterhvert at dette ble for
dyrt. Vi har ikke økonomisk ryggrad til å flyfte klatreveggene til Normannsgata. Ombygningsarbeidene ville blitt formidable for å fa bygningen
teknisk i stand til å huse en
så tung og plasskrevende
virksomhet.
Skolseg vektlegger alle
de positive elementene han

tror næringsvirksomheten i
første etasje kommer til å
generere for nærmiljøet.

;

å

lleste høst håær

vi at 20 tidligere stoffrnisbrukere

-

selvfølgelig hjertelig velkommen til
fremme sine ønsker, sier Skolseg.

For å gjøre denne delen
attraktiv både for beboerne
på Kampen og leietakerne,
vil det bli bygget et glasstak over inngangspartiet - det som nå er bakgården. Et glasstak som vil gå over i en
arkade hvorfra man kan gå inn i forhåpentligvis hyggelige virksomheter til
begge sider inne i bygget.

HVA MED SKOTEN?

-

Hva med skolen? Kømpen skole kornmer trolig i økutt nød øv kløsserom. Vil
ikke en slik løsning ekskludere skolen frø
å tø i bruk noe øv Normønnsgøtø 47 til

undervisning?
- Vi er ikke endelig ferdig med
detaljplanleggingen og den endelige
byggemeldingen for utnyttelsen av første etasje er heller ikke sendt til kommunen. Etter det jeg vet har Steinar
Moe vært i kontakt både med skolen
og skolesjefen for å få deres behov på
bordet uten å få noen tilbakemelding
om ønske om leie av lokaler. Tyrili
stiftelsen er bare leietaker og vi har
ikke noe ansvar for at skolens behov
tilgodeses. Det må skolen selv ta
ansvaret for. Når det er sagt, er skolen

aaaaaaaaataaafaaaaaaaa

DÅRLIG INFORMASJON?

- Kjell Ingeberg, nestleder i Kømpen vel,
sier at dere hør vørt dårlige til å. informere om den plønløgle, fremtidige virksomheten og øt dere også. hør unnløtt å
komme på. informøsjonsrnøter pA
Kømpen.

- Vi deitok i et stort informasjonsmøte i juni. I midten av november ble
vi fem dager før rnører skulle avholdes
invitert til et møte i Kampen vel. Både
jeg og Ulf (|ansen - Ieder av Tyrilistiftelsen - red. anm.) var engasjert
utenbys på møtedagen. Vi kunne ikke
booke om og måtte derfor si nei tii en
invitasjon på så kort varsel. Fra vår
kant så vi heller ingen fra Kampen vel
da vi inviterte til åpen dag ved Tyrili
Senteret rz. oktober. Vi har også deltatt på foreldremøIe i Lerka barnehage. Dessuten informerte vi bydelpolitikere og bydelsadministrasjon om
våre planer den 3o. september i år. Vi
har gjort så godt vi har kunnet for å gi
informasjon, sier Skolseg.

- Hvø med på.\øgle bygestopp?
- Jeg vet at det har kommet bygg"stopp og er ikke helt sikker på hva de
er begrunnet i. Vi har imidlertid byggetillatelse for orngjøringen i andre
etasje som vi holder på med nå. Den
byggetillatelsen har jeg selv sett, sier
Skolseg.

POSITIVE HOTDNINGER
Hans inntrykk er ikke at Kampenbeboere er negative til Tyrilistiftelsens
etablering midt i hjertet av Kampen.
- Mange er tvert imot positive. De
ser på etableringen som en utfordring
og en mulighet. Jeg oppfordrer folk på
Kampen til å ta imot de nye naboene
som mennesker. Som de selv ville

foretrukket å bli møtt om de fl1.ttet til
Kampen. Dersom Kampen-folk byr på
seg sjøl tror jeg det vil bygge opp en
fruktbar gjensidighet til gavn for alle,
sier nestlederen i Tyrilistiftelsen, Roar
Skolseg.

lannicke liimarud sammen med daltercn

lulie

12

årl kives med Tyrili som nabo.

- U har ikke
merket noe til
Tynli-senteret
-

l{ei, vi har ingen ptoblemer

med Tydli-senteret her i nabolaget. I alle fall har ikke ieg hørt
noe om kriminalitet eller stoff

tilknytning til.

Simarud, nabo til Tyrili-senterut i
Svemesgate på Tøyen.
Sammen med datteren fulie (z år)
er fannicke Simarud en flittig
bruker av den flotte parken på
Sommerfrydløkken. Parken ligger
rett over gata for Tyrili-senteret.
- Vi har bodd her nede i tre år.
Da vi flyttet hit, ante vi ingenting
om Tyrili-senteret, sier ]annicke.
Hun kan i farten ikke komme på
en eneste gang folk med tilknytning til Tyrili er satt i sammenheng med lriminalitet eller

omsetning og bruk av narkotika i
nabolaget.

- Vi har hatt noe innbrudd i
loftsbodene i gården der jeg bor,
forteller fannicke som også har
høfiom foreldre som har funnet
sprøytespisser i parkene i området.

- Men, sånn er det io overalt,
sier fannicke.

aaaaaataoaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaooaaaaaa
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Dette sier fannicke

Frykter for Kampens
Hva vil Tyrili-stiftelsen egentlig
med Normannsgata 47? Hvortor
får vi ikke høre hva slags planer
behandlingsinstitusjonen har
her på Kampen? Slik spør nestlederen i Kampen Vel, Kietil
lngeberg. Han frykter at Tyrili, i
verste fall, kan giøre ubotelig
skade på nærmiljøet på
Kampen.

)

-

Finnes det andre lokalsamfunn i
Oslo eller Norge som godtar at en stØrre behandlingsinstitiusjon for narkomane får etablere seg tvers over gata
for en større barne- og ungdomsskole,

midt i et boligstrøk eller rett inntil et
idrettsanlegg som flere hundre barn
og ungdom daglig bruker, spør I(jetil
Ingeberg.

TVILSOM INFORMASJON
i Kampen Vel er skeptisk

Nestlederen

til Tyril-stiftelsens planer for et større
behandlings- og ettervernsenter i de
gamle industrilokalene i Normannsgata 47. Men han er nØye med å påpeke at det ikke er snakk om at Tyrilistiftelsen gjør noen dårlig jobb i arbeidet med å fa narkomane på beina.

- Usikkerheten knytter seg til at
informasjonen vi har [att om Tyri)is
planer på I(ampen er svært sparsomme. Først snakket Tyrili om at de vil1e
flytte hele klatrevegg- og konferansesenteret til lGmpen sammen med
noen bo-enheter. Nå viser det seg at
ingen av disse tilbudene skal flyttes til
Kampen, men fortsatt skal holde hus i
Sverresgate på Nedre I(ampen/Tøyen,

sier Ingeberg.

45 ARBEIDSPLASSER

BORT

Etter det I(ampen Posten forstår tyder
mye på at Tyrili nå isteden satser på å
bygge ut det drøyt 3.ooo kvadratmeter
store industrilokalet med minst zo
ettervern-plasser, i tillegg til kontorer
og noe næringsvirksomhet som Tyrilistiftelsen selv skal stå for.
- Dette betyr en kraftig utvidelse av
behandlingstilbudet i Gamle Os1o, til

FRYKTER FOR B0MIUØEI: Jeg

er redd for at Tyrili-stiftelsens planer for det gamle industrianlegget

i

Normannsgata 47 kan tå store og farlige følger for oppvekst- og bomiljøet på Kampen, sier nestleder Kietil Ingeberg i Kampen Vel. lFoto: ABI

tross for at Byrådet har sagt at man
ikke ønsker flere slike institusjoner
lagt tii bydelen.
- Innpå 45 industri- og kontorarbeidsplasser som til nå har holdt hus i
Normannsgata 47 skal bort. I(ampen
skole tvers over gata, har et skrilcende
behov for mer plass til elevene i forbindelse med Reform 97. Nå får vi
isteden et stort behandlings- og bosenter <vegg i vegg" med barne- og ungdomssl<olen. flere barnehager og
idrettsanlegget på Jordal, hevder
Ingeberg.
Ifølge ham kan dette, i verste fall,
bety at en allerede sterkt belastet
bydel, får nye og store problemer å
hanskes med.
. RISIKO.VIRKSOMHET"
En evalueringsrapport om Tyrilis
arbeid viser, ifølge nestlederen i

6

Kampen Vel, at en betydelig del, ca.
40 prosent, av de narkomane som er

til behandling

også ved Tyrili, faller til-

bake til misbruket ved utskriving.
Fra[allet er størsl for [olk pa etter-vern.
Det er slike klienter som skal flytte
inn i boenhetene Tyrili nå vil bygge i
det gamle industrilokalet, sier I(jetil
Ingeberg:
- Det er spesielt betenkelig å legge
en behandlingsinstitusjon der vi på
forhånd vet at mange vil sprekke, rett
ved siden av skolen, barnehagene og
idrettsanleggene.
- Gamle Oslo trenger sterke bomiliøer som Kampen for at satsingen på
indre Oslo øst skal lykkes. Lokaliseringen av en stor behandlingsinstitusjon er et signal til bl.a. barnefamiliene om at indre øst fortsatt skal ta
hoveddelen av de belastende institusjonene. Da finner de mest ressurs-

.i

framtid

Steinar Moe i eiendomsselskapet
som nå bygger ut i Normannsgata

47 awiser at han ikke ønsker å

sterke seg et annet sted å bo, sier
Ingeberg.

snakke med Kampen Velom Tyrili-

sentercts planer. Tved om hevder

ARBEIDENE GODT I

GANG
Entreprenør Steinar Moe har kjøpt
eiendommen Normannsgata 47, skal
bygge om lokalene og seinere leie dem
ut til Tyrili-stiftelsen. Ombyggingsarbeidene er allerede godt i gang. Så
godi som samtlige kontrakter med de
bedriftene og organisasjonene som i
dag holder til i Normannsgata 47 ble
sagt opp ved nyttår.
Ifø1ge I(jetil Ingeberg og I(ampen
Vel, har entreprenøren bedt bydelsadministrasjonen i Gamle Oslo godkjenne ombyggingen uten nytt kommunalt
reguleringsvedtak. To ganger har Pianog bygningsetaten i kommunen gitt
stoppordre for uloviig byggearbeider
som entreprenØrenhar satt i gang.

han at det er vel'et som ikke vil dis-

kutere bruken av lokalene med
ham.

-

grunner ikke mulighet for å stille
opp, sier Steinar Moe. Han sier nå
at han gjerne stiller opp for å diskutere saken på nytt.

HARDT LøP

-

Det er et hardt løp enlreprenør
Steinar Moe og Tyrilistiftelsen har
kjørt til nå. Informasjonen om planene er sparsomme. For oss i I(ampen
Vel virker det som om Tyrili ønsker å

JORDAL

KONDITORI & KAFE AS
.

gjøre seg ferdig fortest mulig og ta

F

Den dagen Kampen Vel inviterte

til et åpent rnøte om Tyrili-senteret,
i juni i år, hadde jeg av private

FersktTdageriuken:

Brød o Kaker . Baguetter . Middager . Overtidsmat
Snitter . Selskapsmat . Øl og vin
Tlf ./FAX 22 19 53 42 Hedmarksgt. 29
Man-fre: 7 - 20, Søn: 10 - 18

bygget i bruk på den måten stiftelsen
selv ønsker, uten innblanding fra oss
som bor på IQmpen. Dette reagerer vi
svært sterl<t på, sier Kjetil lngeberg.
- I(ampen Vel krever at etableringen av Tyrili-senteret må gå gjennom

vanlig reguleringsbehandling, slik. at
både politikere og beboere kan
komme fram med sine meninger. På
den måten kan spørsmålet om <smittefaren> overfor barn og unge behandles på en skikkelig måte.
- Dessuten må bruken av lokalene
til skoleformål utredes, helst slik at
også den næringsvirksomheten som i
dag holder til i lolcalene kan fortsette.
- Entreprenør Steinar Moe nektet å
komme på folkemøtet som Kampen
Vel, Foreldrenes Arbeidsutvalg ved

^G\
tlxll
-.Et

Iulekonsert
Kirke
i

r'

Kampen

Søndag 15. desember kl. 1600
Hovedkorps og aspirantsamspill

AB
: .t :. t)'.

o

&D @"r**odirmm-@lnviterer til
-

Kampen skole og Bydelshuset arrangerte i slutten av juni. Heller ikke
Tyrili har hittil funnet tid til å møte
oss for fortelle nærmere om sin planer
i Normannsgata 47, sier Kjetil

Ingeberg.

To ganger har ombyggingsarbei
dene som Steinar Moes selskap står
ansvarlig for i Normannsgata 47 fått
stoppordre av kommunens plan- og
byggingsetat. Selv hevder Moe at
det er Kampen Vel som har fåttstanset byggearbeidene med påstander
om at arbeidene er ulovlige.
- Men vi har ikke gjort noe ulovlig. Vi trenger ikke å byggemelde de
innvendige byggearbeidene i lokalene, sier Moe.
Steinar Moe regner med at byggearbeidene er ferdige i løpet av
neste høst og at leitakere kan flytte
inn ved årsskiftet rgg7l98.

Arr: Støttes av Oslo l(ommune/Bydelsforvaltningen Gamle 0slo
t'3
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For firerommerne er kjøperne villige

til å betale drøye en million kroner for en leiligtet i

Strømsveien. Ønskes garasje påløær yfterligere 50 0(X) kronen

Mest rift om firerommere
Av MAGNE ST0REDAI

Hittil er seks leiligheter i
Moderne Byggs Prosiekt
Strømsveien solgl. Mest rift er
det om firerommerne. Fire av
de seks solgte enhetene
lmedio novemberl er firerommere på 84 kvadratmeter.
For firerommerne er kjøperne villige
å betale drøye en million kroner.
Ønskes garas je påløper ytterligere
50 ooo kroner. Torommerne (56
kvadratmeter) koster fra 7ro ooo
kroner, mens trerommerne (69 eller

til

7o kvadratmeter) begynner på 8+S

ooo kroner.

-

Vi er veldig godt fornøyd med

responsen pa prosiel<tet så langt.
Det er stor interesse for leilighetene
og det virker som om mange ønsker
å bo mellom Sotahjørnet og
Ingeborggate, sier boligkonsulent
I(arin Strøm-Gundersen i Moderne
Bygg til I(ampenposten.
I Byggetrinn r - Moderne Bygg
planlegger ett byggetrinn til - skal
det føres opp fire hus med ni leiligheter i hver som skal stå ferdig neste
høst. Brorparten av leilighetene er
tre og fireroms. Bare tre leiligheter i

Byggetrinn r er toroms.
- Vi har iagt opp til nøktern standard i utgangspunktet. Ønskes høyere standard, kan dette avtales direkte
med oss. Det gjelder for eksempel
fliser på badet, høyere standard på
kjøkkenet og parkett på gulvene, sier

I(arin Strøm-Gundersen.
Hun viser til at den gjennomsnittlige kvadratmeterprisen for prosjektet ligger på rz 8oo kroner. Hus
på attraktive tomter ogmedhøy
standard har ofte en kvadratmeterpris som ligger vesentlig over
Moderne Byggs Vålerenga-pros jekt.
Totalt er det meningen at
Prosjektet Strømsveien 3r-47 skalr
bestå av seks frittliggende hus med
totalt 54 leiligheter og en enebolig.
36 av disse er lagt ut for salg nå.
Moderne Bygg sier at husene er
tilpasset strøkets øvrige bebyggelse.
Husene skal kles med smal, stående
panel og beises i fargekombinasjoner som er typisk for Vålerenga.
Dermed vi1 hvert av husene se nt
som om det består av sammenheng-

ende småhus.
Garasjer skal anlegges under hus
r og z - tilsammen 3r plasser.
Hovedadkomsten til prosjektet fra
Strømsveien ervia låsbare porter
som forbinder de seks husene.
Leilighetene får private trteplasser på
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balkong/svalgang som vender mot
fellesarealet. Uteplassene er på på
fra åtte til 15 kvadratmeter.
Leilighetene i første etasje har direkte utgang tii terreng. Moderne Bygg
sier at det vil bli opparbeidet et hyggelig tunmillø tilsådd og deivis
beplantet. Gangveiene skal asfalteres
og terrassene i førsIe etasje skal
belegges med betongheller.
- Hva med bussene - får kjøperne i prosjektet noen garantier for at
bussene ikke kommer tilbake til
Strømsveien med ditto stØv- og sIØy-

problemer )
- Nei, noen slike garantier har vi
ikke kunnet utstede. Vi har imidlertid lagt stor velct på uttalelsene som
Rune Gerhardsen lcom med under
Vålerenga-dagene i høst, der han
lovet at busstrafikken i fremtiden i
Strømsveien skal bli minimal. Vi tviler sterkt på at det i fremtiden er
politisk vilje til å gjenåpne
Strømsveien, sier l(arin StrømGundersen.
Boligene selges ved Exact Eien-

domsmeglere avd. TVeita og
Moderne Bygg.
- Vi forventer lett bianding av
voksne, enslige og barnefamilier,
sier boligkonsulent Karin StrømGundersen i Moderne Bygg.
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Skal Hedmarksgata bli en
gjennomfartsåre eller
park? Saksbehandlingen
av dette vitalet spørsmålet for Kampen-beboere
har blitt en langtekkelig og
raung arære.

UHA
PARK?ffH*tri#;'i
_ _-___'DD'___.'

I tillegg er det kommet svært forskjellige signaler om hva som skal skje
med bommen, noe som til tider har
vært svært frustrerende for beboere i
området.
Den aktuelle bommen kom opp
for flere år siden for å stoppe gjennomkjøringen i Hedmarksgaten. Med
bom i Strømsveien ved Galgeberg er
det helt nødvendig med bom i Hedmarksgaten. Dessvere fungerer ikke
bommen i Hedmarksgaten etter hensikten fordi den stadig blir utsatt for
hærverk.
Bommen lar seg også lett åpne og
dagligkjører det til og med store lastebiler gjennom. Sjåførene av lastebilene påstår forørrig at de har fått lov av
et lokalt firma

!
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Veivesenet foreslo å erstatte bommen med en permanent sperring for å
hindre hærverk og uloviig gjennomkjøring. Som permanent sperring, ble
det foreslått å anlegge park, og de fleste så ut til å være fornøyde med en slik
løsning.

"BOM-BOMBEN"

Den store .bom-bomben, kom våren 96 da ryktene gikk om at bydelsutvalget helt uventet hadde stemt for en
åpning av bommen i Hedmarksgaten.
Planleggere og mange andre var virke-

papirene ferdig slik at saken er på
vei mot byrådet for godkjenning om
noen måneder. I mellomtiden kan det
til og med tenkes at det kommer noen
forbudsskilt eller andre tiltak for å
redusere gjennomkj øringen.
Denne saken har vist at det ikke
er lett å fa slike saker gjennom. Selv
ikke for veivesenet som foreslo permanent sperring. Det er iallefali klart at
beboerne langs Hedmarksgata og
Kampen forøvrig er svært opptatt av
hva som skjer med saken. Det betyr at
vi ikke har tenkt å la saken drukne i
byråkratiets langsomme kvern.

lig frustrert over det som hadde
skjedd, og beboerne blant annet i
Kampen Hageby rustet seg til kamp.
Det viste seg etter en del forespørsler at bydelsutvalget hadde stemt mot
et forslag om omregulering til park,
men at bydelsutvalget ikke på noen
måte var klar over hva som faktisk var
alternativet.

a aaaaaaaaacf

Av l{ils Jacob Berland,
beboer

i Kampen Hageby
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Rrrndtur tit Yannhull og
Tekst og foto:
KNUT EGIL BøHIER

Det åpner stadig nye
senreringssteder på
Kampen og i nærområ'
det. leg husker knapt
den tida bystyret håndhevet politikken: Folk
på østkanten har ikke
godt av utesteder, for
da kommer de seg ikke
pa iobb dagen derpå.
Dersom du foretrekker
å gå ut i nærmiliøet, er
det ikke vanskelig å
finne et vannhull eller
spisested. Derimot har
du fåft noen nye proble'
mer. Du bør giøre et
bevisst valg.
Vil
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har ct par billigc halv-

litcrcl Orrslicr dtr

d1 r, rtrelt
fbrstelilasscs rlttt) Er det
rasli aliscpt sotrr st:ttttkrtlldc
drr er lttc cttcr? Jcg garalltcl('l
l(arnpen hur trot' fbl en ltvcr slttltli.
oss ta det fblstc og sistc fblst.

L,a

ENSJø KRO
Dct nycstc tilsktrddct pa listn ovcr
vnnnhull er Ensiø l<ro sotrt liggcr- rncll, rrn Etts jo T-lrlrr rt'stlsion og lri r tg,,t'tl.
lntcriøret har siltlter kostet pcrlecr,
rnt-n virkcr allil<cvel billig i allc fall
vcd f'ørstc oycliast. Her katl dtr dcssr.ttcn fa kornbirr('rt clt av I(arrlpols billigste pils rncd rasl< akscpt sotn staml<trrtde. Det sistc kan allikevcl liostc
litt. for stedct aptrer l<1. o8.oo og
stcllger ol.oo. Pa dct artnct siclt' cr dct
fh orn bcinet, fbr stcdet er firllt rrrcd
r4-r5 glester.
Ensjø l(ro ri'l<lamerer med gratis
Danmarhstttt', bttsstrtr til Borg bryggericr, julemiddag og fest pa lryttarsafien
til alle stanrkLttrder. Dermcd er dct
sagt: Borg irtntar cnda et sted Pa

l(arnpcn og r/z litcr.'rr koster barc z4
klorrcr.
Dct cndelige bcvisct pa hvor eodt
dc ivarctar- statnlttttrdctte, liorn cla icg
fbrsolitc a ta et bilclc av irttcriorct. Jcg
stod nrcd katncraet opp til ansilitr.'t,
nrcd ttoctr smilendr.- gicstct fi-a scntrrlc Katripen i fokLrs. Pa ct øyeblil<lt blc
idyllcn brtrdt. Før jeg viste ordet av dct
stod jcg pa gata og blc bedt orn a pcllc
nrcg vt'l<k av ell av stattlklttlder. Føl'
jcg rrristcl lrclt tal<ct p:r sittr:rsiont'rr t-,g
rncns servitøren fil<l< starngjestcn tilbal<e pa sitt bord, fil<l< jcg spurt
Hvor urye kostcr I/z liter'n hcr?
I-lrrrr torkte seg nøyc oltl, og det virl<ct
sorn dct ikke var mcd glcde httn svartr-'. - 24 kroner.
- Jcg beklager at stcdet ikke blir

prcscntert med bildc i Kampenpostor'
fikl< jeg sagt, før det var tida for a varldrc vidcre på rundtLtrcrt til andre

.vannhulb.

10

KAFE KAMPEN
Har dtr ililit' vttrt pa I(afc l(arllperr
(garnlc I(rf c Lars) pa ert stLrrrd, bor clLr
ta elr tunr inrtottt. Det cr rrlc irlllchavcre, nyc scrvitører, ny lncll), ct rcllere
lokale, hvitc dLrl<er pa bordc'rrc' i fcstsalen og Borg pils til 34 krotlcr. Vin og
rnat liggcr i satntne høyt' prislcie bortsett fr-a daqcns

til

55

lironcr. Hores dct

dyrt Lrt, sa fbrson deg nred at stedct
ogsa scrvcrcl- billige stnarcttt'r.

Menycn l<an ieg anbelalc sclv oln jeg
ikl<e har spist mcg eienttorrt llcle
erlna.

I(afe l(arnpcrt er vel dct ctlcste stedet pa l(arnpcn som trckkcr til scs
både spisc -og drikl<e-gjestcr, lol<albefolkningcn og tilreisettdc gjcster.
ENO
I(afe Eno cr av de gamlc gocic spisestedene. Dcttc var opprinnelig ct trailer-

4
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spisesteder på Kampen
sted. Plassen hvor gutta
parkerte på vei inn i Oslo

for en rasl< frokost. lunsj
eller middag.
Stedet bærer preg av å
være et solid spisested hvor
innehaveren selv arbeider

og tar sin turn ved grytene.
Et du sulten, garanterer
jeg; her får du dobbel por-

sjon til prisen for en.
Stedet er åpent fra o6.oo
ti1 r9.oo og ligger i
Strømsveien.

KAMPEN PUB
I(ampen pub ligger i
Hedermarksgata r3 ved
siden av I(ampen gym. Her
kan du få Ringenes pils
servert i glass fra fryser'n
til z8 kroner. Dersom du er
litt sulten er tilbudet toasr
eller pizza.
Her går det naturlig nol< el
ganske
"ungdommelig"
publikum i og med at
bil jard bordene oppta r mye
av gulvplassen. Dessuten
vises det sport på stor-

JORDAL BISTRO
Bistro'n er kanskje det av l(ampens
ser"veringssteder som har minsL sjel.
Utenfra ser det litt trist ut, og de som
har spist der. sier at maten og prisene
er sånn midt på treet. Dagens koster
fra 65 kroner - f.eks. Biffstrogano[.
Ringnes øl inntas for z9 kroner.
På kvelden befolkes hjørnet av
Solørgata og Strømsveien av stamgjester.

På

vÅLERENGA vERTSHUS
Vål'r enga vertshus får du bare

pizza og toast å spise, men de fleste
går dit for å drikke Ringnes ø1 til
I(ampens morsomste pris; nemlig
29'50.
Et greit sted med mest stamgjester
fra Vål 'r enga.

ønsl<er å dril<l<e flaskepils

Mens vi er i utkanten av I(ampen: Har
du lyst på en

til

grålys-

ninga, er partilokalene til De ICares
Parti i Vålerengata stedet.
Men; tror du at publikumet er helt
ensartet, må du tro om igjen. Til og
med jeg har vært der, (og jeg vet om
andre).

JORDAT KONDITORI OG KAFE
I(afeen ved Rimi har fått sitt faste
publikum elter hverl. Her [år du grei
servering over disl<. Som navnet tilsier,
får du kaker, smørbrød,1unsj og enkel

middag. Omelett:

55

kroner, egg og

bacon med stekte poteter kaffe: 55
kroner.
På hverdager er kafeen åpen fra

o8.oo

tll 2o.oo. Fra kl.r6.oo

det alkohol

PARTIET

-

serveres

f.eks. øl til 3o kroner r/z

literen.
I(onditoriet tar også mot bestilling
av mat.

KI NAMAT
Good Luck nederst i Nordmannsgata, er I(ampen .l<inarestaurant>. I tillegg til utmerket kinesisk. både luns j - og middags retter, serverer de f.eks. dagens
med kaffe til bare 55 kroner. Du

skjerm. Apent fra r5.oo til or.oo

)

annerledes opplevelse, e1ler om du

kan fårekinkestek, panert rødspette el1er okselever i viltsaus
som dagens - og alt blir ser-vert
av innehaverne.
Good Luck er åpent fra ro.oo til
22.oo og serverer Ringenes ti1 z8
kroner.

GALGERBERG
CORNER
Corner'n har
I(ampens billigste
(Borg) pils. zz kronct t lt - liler'n

er

ikke mye. Og den
kan du få fra kl.

o8.oo til or.oo.
Noen av gjesteneser da også ut til å
plages noe med
den lange åpningstida.

Her får stamkundene beskjed om å ta
for så å ha muligheten ti1
å komme tilbake seinere på dagen
seg en pause

eller kvelden.

Dersom du ikke er stamgjest, er det
derimot ikke sikkert at du kommer
inn etter tre-fire glass et annet sted.
Greit nokl

LL

t,
B0RTE VEKK? Ullensakergata

8 ble revet i oktober.

En

tilnærmet kopi av huset skal oppføres på hjørnet og stå ferdig neste sommer. Byantikvaren krav til

at huset giennombygges i tilnærmet kopi.

Huset som hle borte
au MONA LARSEN

Plutselig en dag var det bode.
llet lille gule huset som sto på
den gule Iista, ble revet en
oktoberdag i høst. Ullensakergata 6 på hiørnet av Normannsgata, var blant Kampens
eldste hus.
Huset var enr rlz etasies Løftettømmerbygning, som ble bygd i r87o.
Dr4t hundre år seinere, i r98r, ble
bygningen beskrevet som bra oppusset og det bodde folk der frem til i
ry82-83. Bygningen stod på Byantikvarens gule liste som .Kulturminner
av stor antikvarisk, historisk og kulturell verdi at Byantivaren søker disse
bevart>>.

FORFAtt
De sidte åra stod eiendommen ubebodd, og forfallet skjedde gradvis. Oslo
kommune var eier i mange år, før frr-

maet Fagbygg overtok. Siden 1994 har
Steinar Moe Eienndom A/S eid eiendommen. Firmaet bygde nye boliger
på tomta, disse sto ferdige i september
1995.
Da siste eier overtok og bygde nytt,
var det en forutsetning at huset fra
r87o skulle bevares og settes i stand
etter antikvariske regler. Da disse
arbeidene skulle starte, viste det seg at
eiendommen var i svært dårlis stand.

løpet som Normannsgata utgjør, stiller
Byantikvaren krav til at huset gjennombygges i tilnærmet kopi. Også
bydelsuwalget i Gamle Oslo gikk inn
for at <bygningen på visse vilkår
rives>>.

Søknad om oppføring av nytt hus
ble godkjent 3. juli i år av Plan- og

bygningsetaten.
Byantivaren har gått med på at
mønet blir en halv meter høyere for å
få bedre utnyttelse av boligen.

BEFARING
I mars i år var representanter fra
Byantikvaren på befaring på eiendommen. De konkluderte med at huset var
i dårlig teknisk forfatning og at omlag
40 prosent av yfterveggene måtte fiernes på grunn av hussopp. I tilleg var
alt innvendig, også golvet, allerede

fernet.
Konklusjon: <Byantikvaren vil derfor ikke motsette seg at bygningen på
vissse vilkår kan rivesn.
Ettersom Ullensakergata 8 var et
viktig hus i det bevaringsverdige gate-

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaataaaaaaaaaaaaaaaaaacaaa

L2

FERDIG

TIt

SOIIMEREN

Det er litt usikkert når vi kommer i
gang med byggingen, sier Steinar
Moe.
- Men huset skal stå ferdig sommeren rgg7. Han bekrefter at de skal
bygge en tilnærmet kopi, og at nummer 8 føres tilbake til sitt opprinnelige
utseende fra før ombyggingen i tgzo-

-

3o-åra.

- |eg ville gjerne ha bevart huset
slik det var, men det var for mye som
var ødelagt, sier Steinar Moe.

a

TRreASSEITGET
GJEITfuITES
Da Kampen ble innlemmet i
Kristiania i 1878, tok byen på
seg et løft for å gi beboerne her

bedre levevilkår. Det ble bygget
kirke, skole, politistasion og
anlagt gatelys.

e

Drikkevannsforsyningen ble sikret ved
det fantastiske trykkbassenget på toppen av Kampen park. Anleggsarbeidet
startet i oktober 1885 og det stod ferdig i november året etter. Prislappen
var 136.ooo kroner; 46.ooo kroner til
tomta og regulering av den, og
9o.ooo til selve anlegget.
Dette var mye penger, når vi vet at
en normal industriarbeiders årslønn lå
mellom joo og 8oo kroner. I dagens
kroneverdi snakker vi om nesten 45
millioner, skjønt det er tvilsomt om et
slikt vakkert granittarbeid kan la seg
realisere innenlor denne summen nå
hundreogti år senere.

UDSIGTEN
Tomten til bassenget het tJdsigten, og

?

vannbassenget tok godt vare på navnet. Det måler 3r ganger 3r meter innvendig, er 6 meter dypt, og på toppen
75 meler over havet har det en firkantet spaservei med bredde på to meter
og 75 centimeter.

I Ny Illustrert Tidende i 1888
kunne man lese: <<Døl hele Arbejd.e er
bøøde solid og smukt udført; det er en
Pryd for Byen og vil blive et nLeget søgL
Sted. for ølle Fremmed.e og øndre, som vil
nydefrisk Lufi og en vøkker lJdsigt over
Kristianiadølen og hele Fjorden udover.,,
Folk oppsøkte dette utsiktspunktet.
Gamle fotografier viser kvinner med
parasoll og menn i sine beste klær
som spaserer rundt bassenget.

NEDLAGT OG AVIÅST
Trykkbassenget mistet etterhvert sin
funksjon. Drikkevann skulle ikke lenger eksponeres [or luft[orurensing.
Tilsvarende anlegg på St.Hanshaugen

Trykkbassenget i Kampen park er en del av det omfattende arbeidet som skier i <Tøyen kulturpark>>.
I skrivende stund er byggestart i trykkbassenget satt til våren 97.

og ved Ullevål Sykehus fikk sine
betonglokk. I vår bydel ble bassenget
tappet ned og avlåst.
Mange ideer har vært luftet om

gjenbruk av bassenget, blant disse
bydelshus, kunstmuseum for Stenersens kunstgave til Oslo, planetarium,
trygdeboliger, squash-hall og oppdrettsanlegg for settefisk til vannene i
Oslo-marka.

KUTTURMINNE
Bystyret har bevilget penger til å gjenåpne trykkbassenget; ikke lenger med
drikkevannsfunksjoner, men som et
teknisk kulturminne til glede og rekreasjon. Ideen bak prosjektet er å lage et
grunt vannspeil innenfor de gamle
granittveggene.
Det bygges et betongbasseng som
skilles fra granittveggene med panserglass. Disse veggene belyses slik at
man kan se dem i sin fulle dybde 6
meter ned. Glasset kan man trygt gå
på. Det nye bassenget har en vanndybde på )235 cm. Fra balustraden
går det to-trinns trapper over panserglasset ned til store eikekledte flater
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med benker for opphold og avslapning
ute i bassenget. Stakittgjerdet på innsiden av balustraden fiernes, mens rekkverket på utsiden restaureres og barnesikres. Balustraden får en enkel
gangbelysning, mens de utuendige
granittveggene eksponeres med flomtys.

Oppdragsgiver er Parl<- og idrettsvesenet. Arkitektene Hassa Horn og
Svein Jacobsen har tegnet det nye

anlegget med konsulentbistand fra
ingeniørene Erik Hultgreen og Per
Thorsteinsen. |oronn Dahl har vært
kunstnerisk rådgiver. Snøhetta AS,
som også prosjekterte opprustingen av
Nyparken, står for terrengbehandling
og beplantning av skråningen mellom
den nedre granittmuren og bassengmuren på toppen.
Trykkbassenget i Kampen park er
en del av det omfattende arbeidet som

skjer i grøntområdene mellom
I(ampen og Ola Narr, kjent som Tøyen
kulturpark. I skrivende stund er
byggestart i tryl(kbassenget satt til

vtren'97.

Nye aktiviteter

i hydelshuset

Den nye lederen av Kampen
Bydelshus, Anne Karin Arnesen,
vil vitalisere bydelshuset med
nye aktiviteter.
Hun tenker seg i første rekke flere lculturelle aktiviteter, samt formiddag-

strefffor eldre
i måneden.

på bydelshuset en gang

- I(ampen Bydelshus ønsker å fylle
huset med forskjellige aktiviteter. De
siste to årene har kulturgruppa arrangert en rekke kvelder med kulturinnslag av ulik art. I(veldene har i hovedsak vært basert på innslag med vekt på
tekst - slik som kabareter, foredrag,
lyrikk, visesang og bilder blant annet.
Gruppe har basert seg på profesjonelle
krefter og kommer til å fortsette med
det, sier Arnesen.
Intensjonen nå er å utvide kuituraktivitetene neste år med flere ikkeprofes j onel1e krefter.
- Ekstra gøy hadde det vært om vi
kunne bruke utØvere fra vår egen
bydel. Visesangere, lyrikere, skuespil-

lere, sangere og musikere av ulik art
som har dette som levebrød eller
hobby - meld dere for bydelshuset, er
Anne I(arin Arnesens oppfordring.
Hun tar også mål av seg til å arrangere formiddagstreff for eldre en gang
i måneden.
- På disse treffene vil vi satse på
kulturelle innslag som musikkinnslag,
foredrag, kåserier, informasjon, debatt
og diskusjon. Og selvfølgelig vil vi servere kaffe og kaker attåt, sier Arnesen.
Hun presiserer at selvfølgelig er det
deltakerne selv på treffene som
bestemmer hva som skal skje.
Nå vil Arnesen ha kontakt med
noen som kan tenke seg å være med
på planleggingen.

Miljøbyen Gamle Oslo er søl<t om
økonomisk bistand til begge aktivitetene - utvidet kulturtilbud og eldretreff.
Interesserte kan ta kontakt med
Anne mandag, tirsdag og annenhver
onsdag mellom rc og
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DAME OG
HERREFRISøR

JTJRIDISK
RADGIVING

Herreklipp

IIør da et spørsmål eller
problcm øa juridisk ørt?

Dameklipp
Barneklipp

,ln' . Skil'te o Skilsntisse
liklt'pakl .'l't'slatttenl . (j.iekl
l)engckrar' . lluslcit' rtt.rtt

(Faste lave priser)

Vi benytter Wella produkter
95,135-150,85,-

(her kan barn se video mens vi klipper!)

Color touch

Striper
Farge

185-210,185-220,195-250,-

PERMANENT

lnkl. klipp føhn kort hår

kr MO;
kr 380,-

Dame
Ta

konlirkl nred:

Herre

llrttsh.jel per'. cantl. .j ur.

OBS! Åpningstider:
Ons - fre: 16.00 - 19.00
Lørdag:11.00 - 16.00
Kanrpen

ll.\Il

Handel

Mlrgarele \lirIlisberg
Karn;ltn lllrlelshus
lfogata 21. ii. etasjt
Telelirrr 22 l9 92 92

Tlf: 22 67 93 96
CECILIA SALONGEN

Rimelig!

Norderhovgt. 34 (Ved Kampen park)
Åpent: Man.-fre. kl. 10.00-18.00

Velkommen!

t4

TIMEBESTILLING OG DROP IN

DA I

II
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Gode parkeringsmul igheter
Lørdag. kl.1

O.OO-1

6-00

Kveldsåpent etter avtale

a

o

Aret 1996 på KØBB
Årct stailet med kurc
for våre frivillige Yakter,
kurcene gikk ut på
f0ring, stell og sykdomslære. I tillegg til dette
har vi hatt 2 brannvern
kurs for alle på KiiBB.

nekjøtt, rull og koteletter. Vi
var spendt på reaksjonen til
barna i forbindelse med parteringen, men det gikk over
all forventning.

MYE BESøK
Antall besøk på KØBB ser ut

til å holde et jevnt høgt nivå.

A

?

På dagtid er det ofte ventelister for å komme på besøk ,
det tar gjerne z - 3 mnd fra
en bestiller til en kan komme

Hesten Betty reiste fra oss i
Mai, planen var at hun skulle
på sommerbeite. For å returnere til købb på høsten, eieren oppdaget tegn til sykdom
så vi fikk en annen hest tilbake. Som de fleste av våre
besøkende har sett, har det
skjedd store forandringer på
KØBB iløpeI av året. Hele
bygningen er pusset opp og
utearealene er dyrket opp.

på besøk.

Som de fleste kjenner til
er vi på KØBB helt avhengig
av frivillige vakter for å holde
åpent for allmennheten. Vi
trenger flere frivillige vakter

nå. Bruker du å besøke
KØBB, da vet du at vi trenger hlelp. Meld deg på!

I Desember skjer det mye
KOMPOSTHUS
spennende på KØBB. Barna
Komposthuset er nå ferdig,
får iulegrøt på låven, kanskje
det samme gjelder for andekommer nissen. 8 Desember
dammen og andehuset. Vi er
samarbeider vi med bydelsutrolig stolte av vårt nabolag
huset og stiller med hest og
som i sommer har gått forbi
vogn.
skolehagen full av bær og
r3 Desember holder vi
grønnsaker uten at noe er
åpen gård fra kl 14 - r9. Vi
blftt stiålet. Flott.
selger da kaffe, vafler ogrømI løpet av høsten har alle
BtlR IKKE RIBBE! Runa er glad for at Eendik ikke blir julemat i år.
megrøt med saltkjøtt til. Det blir
barnehager og skoler som har
selvfølgelig muligheter for tur med
lam kjøpte vi tilbake. Dette lammet var
faste opplegg på KyBB, fått være med
hest og vogn også.
barna fra Kampen Barnehage og klaspå saueklipping. Ulla fra klippingen
se 1a fra Gamlebyen skole med på å
bruker vi til å tove skosåler.
partere. Av kjøttet lager vi fenalår, pinKØBB har sendt 5 lam til slakt, r

Bn ypperlig måte å slippe å ha dyr
Frivilligyakts kommentar.
Dette er

min løsning: dra
og bli frivillig vakt
på KØBB
så slipper
man mye

hjemmestell. Det er flott

å

kunne delta på den måten.

Uten de frivillige så

stopper

det helt opp. Det er ikke
alltid det passer å ha vakt,
men samtidig er det nesten
litt for skjeldent at man har
det. Hadde man hatt det
oftere så hadde man fuIgt
mye bedre med i alt nytt

der.

Om sommeren er det
hyggelig å selge vafler og

L
n a t a | * t,i

i eget hjem!

kaffe til besøkende. Men
om vinteren er det en helt
spesiell stemning der, når
man vasker og steller med
d1'rene. Det passer som
regel dårlig å ha vakt, men
dyrene får meg alltid i godt
humør. Selv om jeg ikke ha

feg ha nemlig lyd- opptak av
de grisene som skriker vilt i

Macintosh computeren

min, hvis jeg stopper å skrive i noen minutter mens
maskinen er på.
Et godt tips til de nye

vaktene: Ha et eget skift

noen dyr hjemme så har jeg med klær, lukten setter seg
litt av stemningen fra bon- ganske godt fast!
degården på pulten min.
Frcdrik Ltoyd - friviltis
T
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- BYGG lIY SKOIE PA
Foreldrenes

Arbeidsutvalg (FAUI
ved Kampen skole vil
ha ny skole på Jordal.
Slik begrunner FAUleder Arne Kristiansen
behovet for ny grunnskole i bydelen:
FAU ved Kampen skole er
i disse dager travelt opptatt med å få oversikt over

fi

konsekvensene av Reform
-97 kombinert med store
barnekull som er på vei
inn i skolen de nærmeste
år. Framtiden fortoner seg
dessverre som forholdsvis
dyster.
N E DS

LITT

XAPASITEIEN SPRENGT: Med de

økende barnetall fram mot årtusenskiftet ser vi at det allerede om et par år spøker
Kampen skole er en gamfor ungdomstrinnet på Kampen skole.
mel skole, r. trinn bygget i
1888, var i sin tid en
moderne skole. Det er bare så synd at
boliger igjen, og stadig flere familieleires ganske raskt for å sikre en god,
det kan virke som om det ikke er gjort
ligheter dukker opp i området.
lokal skole i årene framover.
noe siden. Skolen bærer preg av å
Barnefamiliene er en viktig del av milvære nedslitt og trenger sårt til oppusjøet på Kampen. Uten ungene blir vi
sing; vinduer kan knapt åpnes, ventilaalle åttigere - vi trenger det livet de
SE FRAMOVER!
sjonsanlegget er dårlig og litt maling
skaper, de medvirker til at bydelen far
For oss vanlige dødelige fortoner det
hadde ikke vært ueffent å påføre de
et komplett bomiljø. Skoletilbudet er
seg underlig at ikke politikere og skofl este overfl ater. Vedlikeholdsen hovedfaktor for småbarnsforeldre
lemyndigheter tar utgangspunkt i det
budsjettet er skåret inn til beinet.
som vurderer bosted. Slik blir skolesiantall barn som idag bor i området for
Reform -97 er den store skolerefortuasjonen i bydelen svært viktig for
så å kunne se et par år inn i framti
men som mange har sett fram til i
oss alle.
den. Kombinerer man dette med å se
norsk skolevesen. Seksåringene skal
på alle de nye familieboligene som
inn i skolen og nye fagplaner er utarUNGDOMSTRINNET UT?
bygges og som planlegges, trelrger
beidet for alle fag. Det har vært mye
Denne nye ufviklingen vi aner kontuman slett ingen magisk krystallkule
entusiasme i arbeidet. Men etterhvert
rene av, resulterer i voksende barnefor å forstå at antall skoleelever vil
har mye av den positiviteten som lå i
kull som om noen år skal begynne på
vokse i årene som kommer.
startfasen, blitt borte i tidsnød. Nå
skolen. Forhåpentligvis kan de begynPrognosene tyder klart på at vi rundt
synes det primært som om det er prene på en skole som ligger i nærrnlljøårtusenskiftet får fordoblet antall klasstisjen hos politikere og byråkrater
et, med kort og trygg skolevei, med
ser på de laveste trinnene. For at barn
som er drivkraften for å få den gjenskolevenner som ikke bor langt unna,
og ungdom i bydelene Vålerenga,
nomførI.
en skole hvor de kan føle seg trygge
Gamlebyen og Kampen skal kunne bli
fram til de skai begynne på videregåi bydelen i de mest kritiske år av sin
SMÅBARNSFAMILIER
ende skole.
oppvekst, må alle gode krefter arbeide
Gamle Oslo har de siste årene opplevd
Med økende barnetall fram mot
for det eneste fornuftige - å bygge en
at barnefamiliene som tidligere flyttet
årtusenskiftet, ser vi at det allerede om
skole på fordal-feltet. Dette arbeidet
ut av bydelen, i større grad blir boenet par år spøker for ungdomstrinnet
må starte nål
de. Signalene om stor satsing på de
på Kampen skole. Få er de som ønsker
lndre østlige områdene i Oslo har
at ungdommene skal gå på en mamskapt en optimisme. Det bygges nye
mutskole i sentrum. Her må noe giø-
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HER ER JORDAI, SKOTB

JORDAI,

2O2O>> - Miljøbyens verdier og mål
på den nye I
kan
fasaden
10 skolen ved
idruttsanlegget på lodal komme til å se slik ut. Beboere og

I følge <<Frerntidsbilde

-

for Gamle Oslo

foreldrcnes Arbeidsutvalg ved
Kampen skole vil at lordal
skole får to paraleller på
hvert klassetrinn, 20 klasser

til

sammen.

Miliøbyens skoleforclag vil
sølge for at naboskolene i
bydelen Gamle 0slo får
avlastning for de stadig økende elevkullene. Forslaget legger også vekt på at skolen
blir liggende teft ved idr€ttsmiliøet i bydelen. Videre
peker Miljøbyen på at skolen
bør bygges utifra økologiske
byggeprinsippen Plasseringen
midt mellom Strømsveien og
idrettsanlegget på lordal sørger for at elevene får trygg
skolevei både for de som
sykler og de som går.
Kollektivtilbudet er godt
utbygd i området.

O

TøYEN

INT$fBoK

F
ROLF THORSTENSEN
TøYENSENTDNET

Haæ gt. 28,0653 Oslo 6.

Tlt.22 68 46 4l - s7 02 99. Fax 22 57 0299

Vi har søndagsåpent i desember
7. 14. 2l des. fra kl.14.00 - 18.00

Vi ønsker akke våre kunder
en riktigcoD & GODT NrTr ÅR!
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Parker Jotler
Steel de lure
Kulepenn oo

trykkblyant:

Førkr 220.-
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Har du tid

til ouets,

eller trenger du selu
å komme deg ut?

Kontakt Kampen Frivilliqsentral som
formidler kontakt inellom hjelpere og brukere.
Vi ønsker kontakt med kvinner og men som kan gi noe av sin egen til til en som trenger en håndsrekning.
Oppdragene er følgetjenester til lege/sykehus, handling, gå tur eller praktiske gjøremål i hjemmet

For mer informasjon ring

Kampen Frivilligsentral på telefon 22 6a 69 17
onsdag og torsdag kl 10 - 14
Svarslipp kan også sendes: Kampen Frivilligsentral,Bø7t.21,0655

Oslo, eller legges

i

Frivilligsentralenspostkasse og De vil bli kontaktet

Telefon:

F

Den beste julernaten får C[u fra
<slakterem påKarmpex]

Norderhovsgt. 7 - 0654 Oslo

Vi ønsker affie våre kundler exl gledlelie juil
19

Kampen fn sØr

Velkommen fil din lokole

22 68 09 02

IGBANK

@ Personlig økonomisk rådgivning
@ Skoileplonlegging
@ Forsikring
@ Lån
@ Visq - smortkort - minibqnk

At'NIN<;s t lt>e n:
M:r trclirg- fred ag: 9 - | 7

Kvclder og lorcl:rger

cttcr

:rvta lc.

-

I(REIDITI(ASSET

I)tNs.;oN ts t t'n rser<.
l)tr krrn ogsii bcstillc soltimcr.

Bøgata 9

Tøyen TlI.22 68 86 29

Vi ottskcr alle urirc kttttdcr
ert riktig gttd.lrrl.

Her, KImPENBEBoER!!
NV ELLER (GAMMELI
Har du lyst

til

å være med på å bestemme hva Kampen Vel skal arbeide med for å $øre Kampen

til et

attraktivt sted for oss alle? Har du nettopp flynet hlt? Da ser du kanskje noe vi andre ikke har oppdaget
som vi burde forandre på. Vi som har bodd her en stund ser ikke alltid så klart; som kjent ser man ikke
skogen for bare trær.
Meld deg inn i Kampen Vel, si ifra om du vil$øre noe aktivt. Vitrenger nettopp deg!
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-vil melde
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meg inn i Kampen

Ja, ieg
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Bøgata 21, 0655 oslo
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Navn

I
I
I

Adresse
Telefon

I I
I
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Batteriene er fulle, så jeg blir gjerne med aktivt når det trengs.

Du
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... skriv tydeti$, da!
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