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Tøyen – hva nå?
Kampenposten ville med denne utgivelsen lage et særnummer om Tøy-
enområdet. Med utgangspunkt i vår tilknytning til Tøyen som nærmes-
te nabo mot sentrum, ville vi skrive om områdets historie, potensial, 
særtrekk og mangfold. Og som kronen på verket presentere et spen-
nende forslag til nytt Munch-museum på Tøyen. 

Da alt var klappet og klart, kom det svært overraskende forliket mel-
lom de borgerlige byrådspartiene og SV på en pressekonferanse tirsdag 
28. mai: Munch-museet flyttes til Bjørvika i bytte mot en stor satsing 
på byutvikling på Tøyen og spennende byutviklingsprosjekter i Tøyen-
parken. Kampenposten reagerte med sjokk og vantro: Kan det virkelig 
være sant?

Ildsjelene bak Tøyenkampanjen fikk full uttelling og nasjonal opp-
merksomhet da de samme kveld arrangerte sitt folkemøte. Nå kunne 
hele Norge se at Oslo kommune endelig ville sikre områdets fremtid. 
Men tør vi virkelig tro at de nye framtidsplanene for Tøyen vil bli en 
realitet? 

På noen dager måtte Kampenpostens redaksjon forlenge deadline og 
endre de fleste av de ferdigskrevne artiklene om Tøyen. Vi håper at dette 
ikke har gått ut over kvaliteten og sammenhengen i denne utgaven. 

Når Kampenposten  nå går i trykken, har også Arbeiderpartiet stemt 
sekundært  for Lambda. På den politiske arena er tydeligvis det meste 
mulig, og vi må bare krysse fingrene for at de store miljøforbedringene 
på Tøyen endelig kan bli en realitet i nær framtid. 

På Kampen ble årets Kampendager arrangert litt tidligere enn vanlig 
og i litt mindre format. I strålende sol ble det likevel en flott Kampen-
fest, og denne utgaven av Kampenposten starter med en bildereportasje 
derfra.  Redaksjonen i Kampenposten

Svar på Hvor på Tøyen? 1. Carinas Smak til behag, Monradsgate. 2. Botanisk hage. 
3. Munch-museet. 4. Tøyenparken. 5. Undergangen i Kjølberggata til Tøyensenteret. 
6. Tøyenbadet. 

Kampendagene
I år sto barn og ungdom i fokus på Kampendagene. Mye dans og moro 
på scenen for barna, is ble delt ut gratis og mange barn hadde kledd seg ut. 
Lørdag ettermiddag var det ungdomskonsert med den kjente rapperen Don Martin. 
Kampen Janitsjar startet som vanlig festen med orkestermusikk i gatene med 
påfølgende konserter og servering i gaten for de voksne. Blant annet sang Sven 
Nordin viser av Erik Bye, Ottar «Big hand» Johansen med venner, og i siste liten ble 
Don Daddies booket for avslutningskonserten på fredag. »
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Ønsker enda 
mer liv i huset
Livet har vendt tilbake til Bydels- 
huset. Etter brannen og påfølgende 
oppussing i 2012, er håpet å fylle  
huset med enda flere aktiviteter. 

Det er Anne Lilleberg og Espen 
Tverre som står for den daglige drif-
ten av bydelshuset. Arbeid med ut-
leie av lokalene, kontordrift, renhold, 
oppgraderinger og initiativ til nye 
aktiviteter er samlet hos disse to fra  
1. september i fjor.  

– Vi ønsker at enda flere skal bruke 
huset. Ungdommen i bydelen har få 
steder å være og derfor er det ekstra 
viktig å åpne dørene for dem. For ek-
sempel tar vi imot lokale band som 
ønsker å bruke lydrommet for å øve, 
sier Anne Lilleberg. 

Nylig ble det startet en ungdoms-
gruppe som holder til i bydelshuset: 
«Kampen Ungdom og Kultur». Dette 
er et initiativ av fem lokale ungdom-
mer som ønsker å lage et bedre kultur-
tilbud for ungdom i bydelen. Konser-
ter, filmkvelder og fotoutstillinger er 
noe av det som står på lista over plan-
lagte aktiviteter. 

Anne og Espen startet med gratis 
barnedisco en gang i måneden. Det 
serveres saft, brus og boller. Dette har 

vist seg å bli en stor suksess. Barne-
discoen starter opp igjen til høsten. 
Gamle «travere» som sjakk-klubben og 
speidergruppa Kampianerne er frem-
deles på plass i huset, sammen med 
Oslo private musikkskole som tar imot 
mange elever på huset. Det er også flere 
band og musikere som øver her.

– Vi har fått en danseskole, «Kilden», 
som tilbyr kurs i hiphop og breakdance 
to ganger i uka. Til høsten blir det et 
nytt kunstkurs for barn. Vi prøver også 
å etablere en filmklubb for barn.

Aktivitetene i huset er en kombina-
sjon av utleie av selskapslokaler og 
kontorer. Kampen Bistro er selvfølge-
lig en viktig aktør på huset. Sammen 
arrangerer de barnedisco og Kampen-
dagene. De lager god mat til flere av 
selskapene som leier lokalene i 1.etg.

– Vi har plass til flere som ønsker å 
ha undervisningen eller aktivitetene 
sine her. Vi leier fortsatt ut til barne-
bursdager til redusert pris for Kam-
penbeboere, påpeker Anne Lilleberg.   

Hjemmesidene er rustet opp og du 
kan lese mer her: 
www.kampenbydelshus.no

Foto: Børge Øgård

Tekst: Anne Mette Ødegård

Årets «Kampendager» gikk av stabe-
len en uke tidligere enn foregående år. 
En viktig årsak til dette var å unngå 
kollisjon med Musikkens dag. 

Det var også økonomiske årsaker til et 
litt mindre ambisiøst program i år. Både 
Bydelshuset og Bistroen merker etter-
virkningene fra brannen i fjor.
– Men hyggelige arrangementer er ikke 
bare avhengig av penger, påpeker Espen 
Tverre. » 

Sven Nordin. 

Sjakk i regi av sjakklubben 
Kampen på Brettet.

Don Martin.

Ottar "Big Hand" Johansen 
og venner.

Espen Tverre, 
driftsansvarlig på 
Bydelshuset. 

Kampen skoles 
musikkorps

Kampenprisen 
I år ble det full pott til Rullejordal Rulleklubb. Iniitiativtager 
og styreleder i klubben, Joakim Wang fikk Kampenprisen for 
2013. Ungdomsprisen gikk til Rullejordal Rulleklubb, på bildet 
representert ved Syver Skau Weseth som har vært med fra 
starten av både som utøver og dugnadsarbeider.

– Joakim Wang og Rullejordal Rulleklubb gir et flott tilbud 
til uorganiserte barn og unge på Kampen, sier leder av 
Kampen Vel , Tommy Grotterød, som delte ut prisene. Wang 
får prisen for sin standhaftighet, entusiasme og enorme inn-
sats for å ruste opp anlegget på Jordal og for klubben.

4 Kampenposten Sommer 2013 5Kampenposten Sommer 2013



Tøyen spesial

På en liten fjelltopp kneiser vår lille 
landsby Kampen; høyt hevet over 
Tøyen som ligger ved Kampefjellets 
fot. Men på toppen av Kampentrappa 
får vi en følelse av at fjelltoppen er 
inneklemt mellom høye forretnings-
bygg. Vi er ganske nær Tøyens svar på 
twin-tower, Økernveien 11-13. 

Veien opp den berykta Kampen-
trappa, med de 80 trinna, kan gi selv-
følelsen en solid knekk og er ikke en 
del av denne historien.  Men når vi nå 
lunter oss bedagelig nedover, kan vi 
ikke unngå å tenke på OL-gull, 10 000 
m skøyter i Squaw Valley i 1960. Ble 
grunnlaget for denne og annet edelt 
metall formet i Kampentrappa? Et-
ter sigende trente en av våre største 
skøytehelter, Knut «Kupper’n» Johan-
nesen her. 

Uten pustebesvær er vi nede i Brin-
ken. Her møtes vi av et stort epletre 
til fri benyttelse. En liten del av den 
gamle bebyggelsen i Brinken er be-
vart, men det er ikke mange solstrå-
lene som treffer husa. Mot sør-øst 
ruver muren Kjølberggata 30-31 (som 
eierne vil utvide med to etasjer). Vi er 
klar til å gå i retning Kjølberggata for å 
krysse over til Kampens gamle hand-
lestrøk.

Hva skjedde?
For å få en forklaring på hva det var 
som skjedde med det gamle strøket, 
er det bare en ting å si: Generalplan 
for Oslo, 1950. I denne lå T-banen til 

drabantbyene. Etter engelsk modell 
skulle alle drabantbyer ha et hand-
lesenter, og slik ble det. I september 
1957 starta saneringa på sørsiden av 
Sørligata på Kampen.

Da Grorudbanen åpnet fra Tøyen 
til Grorud 16. oktober 1966, ble hele 
strøket sanert. Hagegatas fine løp 
fra Brinken ned til Botanisk hage ble 
brutt av Tøyensenteret. I 1978 ble de 
siste trehusene, blant annet i Gru-
egata, revet. Fra da het det Tøyen når 
man kryssa Kjølberggata. 

Som tanngarden til 
en hockeyspiller
Når vi skritter ned den slakt hellende 
gangstien, så er det ikke godt å si om 
vi er på vei inn på et skipsverft på 
Mørekysten eller en anstalt for ”uar-
tige børn”. Men motet ligger fortsatt 
i brystet, og nederst i den lille bakken 
kan vi tydelig observere et skilt som 
tilbyr både kebab og burger. Et sikkert 
tegn på at folk ferdes i dette området 
– vi har ankommet Tøyensenteret.

Ved kebabsjappa kan vi skue utover. 
Betongen har blitt gråere og skyggene 
lengre med årene. På starten av vårt 
nye millennium fremsto næringslo-
kalene i Tøyensenteret som tanngar-
den til en hockeyspiller.

Resolutt trasker vi inn mot 
senteret av denne grå plassen 
og humøret stiger litt. Vi ser 
stayere som urmaker- og gull-
smedbutikken, kiosken, de to 

frisørene, bokhandelen, grønnsaks-
handelen og blomsterbutikken. To 
nykommere er også på plass; Wasibi 
Sushi som ligger der optikeren lå, og 
Søstrene Nordby i det gamle kafeloka-
let. Når vi skritter mot postkontoret, 
som blir lagt ned neste år, finner vi bi-
blioteket i lokalet som tidligere rom-
met en isenkram av beste merke.

Selv om det ikke ligner en gate, så 
befinner vi oss nå i selveste hoved-
pulsåren i Nedre Kampen; Hagegata. 
Tar vi til venstre, er det mulighet for 
forfriskninger og mat på Hagestua 
kafé før trafikken i Sigurds gate, men 
vi har bestemt oss for en høyrevri. Et 
enslig lite trehus står her fremdeles 
- det var Baker Nordby. I over 100 år 
var det bakeri og konditori  her inntil 
det ble stengt for to år siden. Heldig-
vis har vi vår velassorterte COOP som 
ble utvidet i fjor. Så er det brått slutt 
på Tøyensenteret.

Selvfølgelig er det fristende å fort-
sette til Tøyengata, til Botanisk mu-
seum og Tøyenbadet.  Men det begyn-
ner å bli sent. Vi sier nok er nok for 
i dag og tar selvfølgelig 60-bussen til 
Kampen fra stoppet ved Tøyen skole, 
for å komme velberget hjem til vår 
lille fjelltopp. 

Av Børge Øgård

De fleste Kampen-beboere har 
hastet over senteret på vei til 
T-banen, besøkt postkontoret og 
biblioteket. Men hva slags forhold 
har vi egentlig til det som tradisjonelt 
var Kampens handlegater? 

Liker vi butikkene? 
Kjempet vi for Munch-museet?
Går vi tur i Botanisk hage?  
Hvordan står det egentlig til med 
naboen vår, som både er grå og grønn?  

Dette var spørsmål som dannet ut-
gangspunktet for disse temasidene 
om Tøyen i  vårens utgave av 
Kampenposten.

Lite visst vi hvor aktuelle Kampen-
posten skulle bli. Vedtaket om å 
bygge Lambda i Bjørvika, og den 
tilhørende avtalen om å ruste opp 
Tøyen-området, kom midt i inn- 
spurten av denne utgaven. 

Kampenposten drar 
på ekskursjon til vårt 
nærmeste næromåde 
– Tøyen 

Kampen – Tøyensenteret

skritt for skrit thårkammerset
– din frisør i nærmiljøet 

Vi ønsker vår kunder 
en riktig god sommer og 

tilbyr 20 % på farge-
behandling i juli.

Stikk gjerne innom for 
råd og veiledning.

Hilsen Torill og Kjersti

Hårkammerset, Bøgata 10, 
tlf 22 57 13 73

Vil gjøre Egner-dag 
til tradisjon

I fjor høst ble Egners 100-årsdag 
markert med torg på plassen foran 

kirken. Dette ble så vellykket at 
Kampen Vel gjerne vil gjøre dette til 
en tradisjon. Alle som var delaktige i 

Egner-jubileet er nå invitert til 
å være med på en ny markedsdag 

i september. 
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Stadig flere lokaler på Tøyensente-
ret har stått tomme. Innimellom har 
det vært kortvarig virksomhet i noen 
av dem, før de igjen ble ledige. Store 
tunge virksomheter som genererer 
mange mennesker, har forlatt sente-
ret, høsten 2014 forsvinner også pos-
ten. Alle har sett forfallet skje. Likevel 
har Tøyensenteret sine «stayere, små 
forretningsdrivende som holder ut i år 
etter år, mens de håper på bedre tider. 
Vi har møtt tre av dem.

– Uten kona i jobb hadde jeg ikke 
greid det, sier Erland Skipsfjord, inne-
haver av urmaker og gullsmed på sen-
teret gjennom snart 30 år. – Denne 
virksomheten gir ikke full inntekt nå. 
Skipsfjord kan klokker og tar fortsatt 
gjerne imot gamle mekaniske urverk 
til reparasjon, hvis noen skulle ha sli-
ke klenodier liggende. Han mener det 
kunne vært en idé å få inn flere med 
håndtverkskunnskap på Tøyensente-
ret. – Det er mange små lokaler egnet 
for slikt og det kunne vært spennende 
å lage et miljø basert på fagkunnskap, 
sier Skipsfjord, som selv har måttet 
spe på med salg av skjerf og hansker i 
påvente av mer aktivitet.

– Det er flere ting som har ødelagt 
senteret. Vi er fortsatt nærbutikken 
for eldre som bor i området, men bom-
men og byens dyreste parkering har 
ødelagt mye.

Rett over plassen for urmaker og 
gullsmed finner vi kiosken til Tor An-
dreassen, et levende samlingssted for 
alle slags folk, skal vi tro innehaveren.

– Klientellet er variert og spen-
nende og her er rom for de fleste, sier 
Andreassen. Man kan i grunnen med 
selvsyn konstatere at dette er sant, og 
bak disken står en svært imøtekom-
mende innehaver og viser stolt fram 

alle plakatene som viser at det også 
har vært en del lottovinnere i kiosken 
opp gjennom åra. Det har vært kiosk 
her i 35 år, men Andreassen har dre-
vet siden 1996. 

– Jeg har drevet butikk flere steder, 
men liker Tøyensenteret godt med 
mangfoldet her. Alle er velkomne i ki-
osken, og jeg syns det er artig å prate 
med mennesker. Vi ser på oss selv som 
litt mer enn bare en kiosk. Dette er et 
sosialt møtepunkt for folk som bor her. 

– Det er tre ansatte i kiosken, og den 
går bra, selv om det var skikkelig ned-
tur da likningskontoret flyttet i 2008. 
Da var det mange som gav seg her på 
senteret. De store kjedene har aldri 
satset her, det har alltid vært mange 
små enkeltbutikker. 

To av disse er frisørene på Tøyen-
senteret. Begge to har holdt ut i mange 
år, i fredelig konkurranse med hver-
andre. Liv Langmoen har vært inne-
haver av Parisersalongen siden 1977. 
Hun har seks ansatte nå, men sier det 
er vanskelig å drive. – Bankene er bor-
te fra senteret, likningskontoret også, 
men vi lever av gamle kunder som har 
gått her i 40 år og av nye som flytter til 
Kampen og Vålerenga. Vi har måttet 
omstille oss flere ganger, blant annet 
dele opp vaktene på en annen måte og 
jobbe flere langdager. 

T-banen er vesentlig for at de har 
overlevd, tror Langmoen. Forbi fri-
sørene på Tøyen strømmer folk til og 
fra T-banen. Her kan man lett stikke 
innom og få ny sveis. Hva bør skje for 
å få nytt liv i Tøyensenteret? – Det har 
vært mange fine ord, men 
det er folk i lokalene vi 
trenger her, sier Liv Lang-
moen

Av Marit Bache

Det har vært bokhandler på Tøy-
ensenteret i mange år. Odd Kurt 
Hagedorn har drevet butikken de 
siste ti årene. Han forteller at det 
så vidt går an å ta ut litt lønn.

– Det har bare gått nedover de 
årene jeg har drevet her. Nord-
menn har flyttet ut og innvandrere 
kjøper ikke norske bøker. Liknings-
kontoret trakk mye folk, så da det 
forsvant ble mange av kundene 
borte, sier Odd Kurt Hagedorn.  

Samtidig har bokhandleren mis-
tet salget til skolene fordi forlagene 
har tatt over. Både salg til skoler og 
biblioteker er sentralisert og man-
ge av bedriftskundene har også for-
svunnet. Vareutvalget bærer preg 
av at det selges mindre bøker. De 
siste årene har butikken blant an-
net fått mye mer leker. 

Bokhandler Hagedorn tør ikke 
håpe på for mye med de nye pla-
nene for Tøyen torg. 

– Jeg tror jo ikke at flere handler 
mer fordi det ser pent ut utenfor. 

Det er sammensetningen av butik-
ker og vareutvalget som betyr noe. 
Jeg tror Tøyen trenger en eller flere 
av de store kjedene, som Hennes 
& Mauritz eller Mc Donalds, for å 
trekke folk. 

Han mener at dyr parkering, høy 
husleie og nærheten til Oslo sen-
trum er med på å skape problemer 
for de som driver butikk på Tøyen-
senteret. 

– Parkeringsavgiftene og hus-
leien går det jo an å gjøre noe med. 
Kanskje vi skal starte der? spør 
Odd Kurt Hagedorn.

– Jeg har tro på at Tøyensenteret kan 
bli en kjempefin plass. Det er nær 
byen, har gode kommunikasjons-
muligheter og en stadig mer blandet 
befolkning. Tøyen er virkelig verd å 
satse på, sier Anita Harby, leder av 
Deichmanske bibliotek i Gamle Oslo. 

Biblioteket har holdt til på Tøyen-
senteret siden 1991, men flyttet inn 
i nye lokaler på selve plassen i 2009.  
Anita Harby har jobbet her siden 
2008 og opplever at senteret er gan-
ske grått og trist, spesielt om vinte-
ren.  

– Jeg håper inderlig på en revitali-
sering av torget nå, sier hun. 

Biblioteket har vært aktive i plan-
leggingen av det nye Tøyen-torget; 
deltatt på møter og kommet med inn-
spill. 

– Ja, vi synes dette er viktig og vi 
vil gjerne være en del av et bedre og 
mer livlig senter. Fasadene bør pusses 
opp, lokalene må fylles og være åpne 
mot plassen. Det er veldig synd med 
lokaler på bakkenivå som er stengt for 
publikum, som for eksempel det gam-
le Nordby bakeri. Nå har det kommet 
noen nye serveringssteder og det 
skaper litt mer liv røre. Det er veldig 
bra. I tillegg vil et treningssenter også 
trekke folk på ettermiddager og kvel-
der. Det kan kanskje være en god idé, 
sier Anita Harby.

Biblioteket er med på å trekke man-
ge mennesker til Tøyensenteret, med 
hele 128  000 besøkende i fjor. Anita 
Harby ønsker derfor mer plass.  Det er 
først og fremst barn og ungdom som 
trenger et enda bedre tilbud, ifølge 
Harby. 

Av Anne Mette Ødegård

Grønnsakhandleren flyttet inn i 
gamle banklokaler for om lag 13 år 
siden. For mange er nok akkurat 
denne butikken en viktig grunn til å 
legge turen innom senteret. 

– Men nå er det mildt sagt rustent 
her, sukker Mehmet Boyar som dri-
ver sammen med broren Yüksel. 

– Det er broren min som er sjefen, 
altså, påpeker han. 

De to brødrene er opprinnelig fra 
Tyrkia og har bodd i Oslo siden ten-
årene. Mehmet forteller at butikken 
«rusler og går», men at det ikke er 
lett å drive. Det ble en stor nedtur da 
likningskontoret forsvant. 

– Det er for lite folk her på Tøyen-
senteret, rett og slett. Og mange av 
dem som bor rundt torget har lite 
penger og handler lite. Dessuten er 
det så mange sentre rundt omkring 
at vi trenger å tilby noe som ingen 
andre har. Kanskje det kunne være 
basarer og utemarked på selve plas-
sen, i tillegg til å satse på butikker 
med særpreg. Da tror jeg det kan gå 
litt bedre, sier han.

Mehmet er også fortvilt over at det 
er så dyrt å parkere. På mange andre 
handlesteder er det gratis. Det burde 
det også være på Tøyen for å få flere 
til å ta turen innom, mener han.

Mehmet er ikke helt overbevist 
om han faktisk vil få oppleve det 
«nye Tøyen torg». 

– Vi får se. Det er ikke tvil om at 
det trengs opprustning, men jeg er 
ikke sikker på om det blir noe av. Og 
det er heller ikke sikkert at vi holder 
ut så lenge.

Tøyen spesial

Tøyensenteret er framtida

Knapt noe å leve av

Tre «stayere»

Tøyen-
   senteret

Rustent 

Tøyen spesial
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Beskrivelsen av Tøyensenteret i Øst-
kantliv.no fra 2010 er talende for det 
som mange av oss i nærmiljøet opple-
ver: «Det er blitt mer og mer spøkel-
sesaktig på Tøyensenteret. Forfallet 
har skjedd langsomt, men da lignings-
kontoret flyttet ut akselererte det. I 
løpet av ganske få måneder forsvant 
brillebutikken, parfymeriet, kondito-
riet og banken».

Nytt liv?
Det er ikke nå mye som tilsier at det 
faktisk bor 40 000 mennesker i gang-
avstand fra senteret – det vil si maks 
én kilometer ifra. Folk handler på 
Grønland, i sentrum og på Grüner-
løkka isteden. Når postkontoret etter 
planen legges ned høsten 2014, er det 
kanskje enda en grunn mindre til å gå 
innom Tøyensenteret. Men meningen 
er at det skal bli post i butikk i Coop 
Mega, som også ligger på senteret. 

Spørsmålet er om det er håp om et 
nytt liv? Som de fleste har lagt merke 
til, så skjer det noe på Tøyen. I første 
omgang har det kommet noen nye lei-
etakere. De siste tilvekstene er en ny 
sushi-bar og to kafeer. 

– Dette er faktisk en av de få ordent-
lige torgene i Oslo. Vår ambisjon er å 
skape denne torgstemningen. Det be-
tyr at vi nå er nøye med hvem som får 
leie her. Småbutikker og serverings-
steder er det som prioriteres, sier pro-
sjektleder Anne-Lise Øien

Hun forteller at det er en utfordring 
å få til den rette miksen av leietakere. 
Dette er forklaringen på at mange 
som er interesserte i å leie lokaler, får 
avslag. 

– Vi må gjøre det riktig denne gan-
gen. Nærhandel er nøkkelordet, un-

derstreker Øien.
Hun har inntrykk av at det er stor 

entusiasme for planene, og at folk i 
nærmiljøet lengter etter at noe skjer 
med plassen. 

Attraktive naboer
Det er svært mange mennesker som er 
innom de nærmeste naboene av Tøy-
ensenteret i løpet av året, som Tøyen-
badet, Botanisk hage, Naturhistorisk 
museum og Munch-museet. Potensia-
let for å øke handelen skulle dermed 
være til stede.

Utekino, markeder og andre kul-
turaktiviteter hører også med i drøm-
mene for det nye Tøyen Torg. Et sam-
arbeid med museene i nærheten vil 
kunne være utgangspunkt for større 
aktivitet også på selve torget. Neste 
år feirer for eksempel Naturhisto-
risk museum 200 år, og da kan torget 
bruke denne anledningen til å skape 
aktivitet. Det planlegges også en ny 
attraksjon – Veksthuset – i Botanisk 
hage, som vil trekke flere besøkende. 

Det har vært knyttet spenning til 
plasseringen av Munch-museet. Og 
endelig er det klart at museet flytter 
fra Tøyen til Bjørvika om noen år. 

– Munch-museet er viktig for områ-
det, men det er ikke slik at opprust-
ningen av torget og en ny giv står og 
faller med at Munch-museet blir væ-
rende, påpeker Anne-Lise Øien. 

Mer liv og røre
Det planlegges også full aktivitet i 
kjelleren under NAV-bygget (inngang 
vis-a-vis Coop Mega). En kulturscene 
som har fått navnet The Töyen, og 
med plass til 360 personer, skal forhå-
pentligvis åpnes i august. Ifølge avisa 

Østkantliv har bydelsutvalget i Bydel 
Gamle Oslo vedtatt utvidet åpnings- 
og skjenketid inntil klokka 03.00 for 
den nye kultur- og konsertscenen. 
Dette var forutsetningen for at stedet 
kan bære seg økonomisk. 

– Å skape mer liv og røre på kveldene 
er svært viktig for å endre inntrykket 
av plassen. At det er flere folk til ste-
de, vil også gjøre at det føles tryggere 
å bevege seg her etter at butikkene er 
stengt, sier Anne-Lise Øien.

Noen mener at et Vinmonopol-ut-
salg ville vært løsningen for å trekke 
mer folk til Tøyensenteret, men at alt 
håp var ute da det ble åpnet et utsalg 
i Grønland Basar. Ifølge Anne-Lise 
Øien er dette et stort trekkplaster, 
og det jobbes fremdeles med å få et 
utsalg til Tøyen. Problemet har vært 
tilgangen – altså at mulighetene for 
varelevering ikke tilfredsstiller Vin-
monopolets krav.

Hvem betaler?
Opprustningen kommer til å koste 
rundt 30 millioner kroner. Meningen 
er å gjøre dette til et spleiselag mel-
lom Oslo kommune og gårdeierne. I 
forbindelse med avtalen mellom byrå-
det i Oslo og Oslo SV om flytting av 
Munch-museet til Bjørvika, ble det 
også klart at gårdeierne får det de ber 
om i forbindelse med opprustningen 
av torget. 

Anne-Lise Øien forteller at det først 
og fremst er det nye dekket, ny belys-
ning og fjerning av de gamle betong-
murene og -kassene som var avhengig 
av tilskudd fra kommunen. 

T-banestasjonen er også med på å 
skape et slitent inntrykk av Tøyen. 
Det ble søkt om midler til å gjøre en 
enkelt oppgradering, blant annet med 
mer lys, maling, vask og dekorering 
av vegger i samarbeid med nærmiljø-
attraksjonene. Denne søknaden ble 
avslått, men også her kommer det nå 
trolig friske penger i forbindelse med 
avtalen om flytting av Munch-museet. 

Tekst: Anne Mette Ødegård

Drømmen er å dekke plassen med rød stein, få ny belysning og skape mer liv 
og røre. Navnet skal endres til Tøyen Torg. Målet er å få folk til å få andre bilder 
i hodene sine når de hører om Tøyen. Nå er det klart at Oslo kommune 
vil bidra med 15 millioner kroner for å få realisert planene. 

Hvem står bak: 
Eierforum er en sammenslutning av gård-
eiere på Tøyensenteret. Det er Entra 
Eiendom AS, Økernveien 9 Eiendom AS 
v/Realkapital Corporate Finance AS, Hage-
gaten 27 ANS v/Rye Pedersen og Partsbygg 
ANS. Oslo kommune er grunneier.  

Hvordan skal det se ut:
 Nytt dekke av rød marktegl
 Ny belysning
 Baldakiner med skinnende og 

 reflekterende overflate
 Ny fontene/beplantning – beholde og  

 flytte den gamle
 Bygge trappeskulpturer
 Nye skilter

Drømmen om 
den røde plass

Tøyen spesial

Illustrasjoner: toyentorg.no
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Ny giv for
museene på Tøyen
Botanisk hage fyller 200 år 1. juni 
2014. Feiring i 2014 blir det, men det 
planlegges nå også for de neste 100 
års virksomhet i hagen. Universite-
tets naturhistoriske samlinger, med 
over 6 millioner ulike objekter, ligger 
også i Botanisk hage, og de gamle ær-
verdige bygningene som huser dem, 
skal rehabiliteres. Her har publikum 
i generasjoner kunnet studere steiner, 
fossiler, planter, fugler og dyr, både i 
faste og systematiske samlinger og i 
mer skiftende temautstillinger. Muse-
ene, som for lengst er slått sammen til 
ett og heter Naturhistorisk museum 
(med botanisk, geologisk og zoologisk 
avdeling), byr også på en rekke ulike 
foredrag og aktiviteter året igjennom, 
samt omvisninger i hage og drivhus.

– I løpet av sommeren skal et stort 
prosjekteringsarbeid til 15–20 mil-
lioner kroner med forslag om hva som 
bør gjøres med de ulike avdelingene, 
være ferdig, forteller direktør Arne 
Bjørlykke. Selve oppussingen håper 
han kan starte i løpet av 2014. Først 
ut er geologisk avdeling, som vil holde 
stengt i en 2–3 års periode. Meningen 
er at alle de tre gamle museene skal 
renoveres. Ikke bare skal bygningene 
pusses opp, nye konsepter og innhold 
skal også på plass. Magasinene i kjel-
lerne skal tømmes og flyttes til Økern 
for å gi plass til ny publikumsaktivi-
tet, med moderne interaktive løsnin-
ger, spesielt rettet mot barn og unge. 
På spørsmål om museets utstillinger 
nå blir mer kommersielle, på bekost-
ning av faglig og vitenskapelig virk-
somhet, forsikrer direktøren at selv 
om det skal fornyes og brukes nye vir-
kemidler, vil de systematiske samlin-
gene, f.eks over norsk fauna, fortsatt 
bestå og utvikles. 

Nytt veksthus utsettes
– Når det gjelder drivhusene, er de 
små og vernet, og til en viss grad 
rehabilitert allerede, men man må 
gjøre noe med energiforbruket, opp-
lyser Bjørlykke. Han ønsker seg også 
et stort nytt veksthus på tomta uni-
versitetet eier rett utenfor Botanisk 

hage. De aller siste dagene har museet 
imidlertid forkastet det ferdigpro-
sjekterte bygget de hittil hadde tenkt 
å realisere og går nå inn for ny arki-
tektkonkurranse. Tida har løpt fra det 
veksthuset, mener direktøren. – Det 
har kommet nye materialer, som gjør 
at vi kan spare energi og at det også 
blir billigere å bygge. Bygget var ikke 
lenger tilfredsstillende verken faglig 
eller miljømessig. Dette betyr at det 
tar minst fire år før veksthuset kan 
bli virkelighet, hvis de da ellers får de 
nødvendige bevilgninger fra Staten. 

Vitensenter og Teknisk museum. 
Bjørlykke ønsker seg også et viten-
senter i tilknytning til sine museer og 
veksthuset. Kanskje blir dette nå en 
realitet etter at SV nok en gang snud-
de i saken om plasseringen av Munch-
museet og det dermed er flertall for 
Lamda i bystyret.  Nåværende Munch-
museum, bygget eller tomta, blir der-
med ledig. Som del av hestehandelen 
mellom SV og byrådet skal det umid-
delbart igangsettes arbeid med å få 
etablert et vitensenter på Tøyen, står 
det i avtalen. Dette ønskes samloka-
lisert med det nye veksthuset og med 
Teknisk museum. Det er opplagt at 
mange har snakket sammen for at 
en slik plan har kunnet se dagens lys, 
men hvilken rolle de ulike aktørene 
har spilt, er uklart for Kampenposten. 
Det er også finansieringen. Oslo kom-
mune skal ta utgiften med prosjekte-
ringen, kan SV opplyse, og byggingen 
skal lånefinansieres. Hva det faktisk 
koster å få til disse endringene, sies 
det ingenting om. Avtalen er inngått 
uten kostnadsoverslag på dette, som 
på de fleste andre punktene.
 Tekst: Marit Bache

– I løpet av sommeren skal et 
stort prosjekteringsarbeid med 
forslag om hva som bør gjøres 
være ferdig, forteller direktør 
Arne Bjørlykke.

ØyA
til Tøyenparken

Det har lenge vært klart at Øya måtte 
flytte fra Middelalderparken mens 
utbyggingen av Follobanen foregår 
i Middelalderparken. Jonas Prange-
rød og de andre arrangørene vil at 
den skal være en bynær festival. Fra 
Tøyen kan de lett komme seg ned til 
sentrum med alle samarbeidsklub-
bene. Og ikke minst legger de vekt på 
hvordan Tøyen er et knutepunkt for 
kollektivtrafikken.

Tøyenparken har vist seg å fungere 
bra for søsterfestivalen Miniøya, som 
går av stabelen 8. og 9. juni i år. Det er 
fjerde gangen de har festival her. Det 
har vært over 12.000 besøkende un-
der Miniøya hvert år.

Kulturbyråd Hallstein Bjercke, 
Munch-museet, Universitetets muse-
er, Bellevue barnehage og Tøyenbadet 
har alle vært positive til planene. Det 
er ennå ikke klart hvor mye plass Øya 
kommer til å ta, men de vil trolig legge 
beslag på området fra Tøyenbadet ned 
mot Munch-museet og sirkustomten 
pluss fotballbanen. 

Etter den nye avtalen mellom by-
rådspartiene er planen å bygge en fast 
friluftsscene i Tøyenparken. Det er 
mange Likes på nettsiden til Øya fra 
festivalgjengere som bor i området 
Tøyen-Kampen, og musikkinteresser-
te vil nok glede seg over at enda flere 
konserter og festivaler kan komme til 
å bli lagt til vårt nabolag.

Tekst: Agneta Kolstad

Foto: Per E. Aas/NHM/UiO

Illustrasjon: Superunion Architects
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Nytt vitensenter 
erstatter 

Munch museet? 
Gravøl for Munch-museet kan bli champagne 

for nytt vitensenter.

Vårt samliv ble så altfor kort. Etter 
bare 51 år var det klart at du måtte 
forlate oss. Et lite parti som heter So-
sialistisk Venstreparti, hadde glemt 
løftene til folket før siste valg og 
kjøpslo med byrådet. Etter utallige 
politiske krumspring med deg som 
hovedsak, var dine dager talte. 

Kampens egen arkitekt, Robert  
Lorange, prøvde i de aller siste da-
gene å blåse nytt liv i håpet om å 
beholde deg. Han hadde skissert en 
mulig ny versjon av deg, som kanskje 
det likevel kan finnes et liv etter dø-
den for. Kanskje kan forslaget bli et 
utgangspunkt for et nybygg for ett 
av de andre formålene som lanseres 
i områdeløftet for Tøyen (se tegning 
på denne siden).  

Du var lett tilgjengelig for hele 

Oslo. Det fantastiske parkanlegget 
rundt gjorde deg til et av Oslos flot-
teste kulturanlegg. Ved fødselen ble 
du omtalt som et av Europas mest 
moderne og vakre kunstmuseer. Man 
kunne vanskelig forestille seg en 
bedre beliggenhet. 

Men som lett middelaldrende, ble 
du upopulær i enkelte kretser. I 2002 
kom forslaget om å flytte deg til Vest-
banen. Bystyret gikk imot. Det mente 
at Tøyen var sentralt nok og flertallet 
ville beholde museet i Gamle Oslo. 

Et annet lite parti som heter Ven-
stre, kom på ideen om at du trengte 
sjøluft. I 2005 kom for første gang 
forslaget om å flytte deg til Bjørvika. 
Tre år seinere var det så mange som 
var blitt begeistret for vannkanten, 
og kanskje ville de også redde pro-

sjekt Bjørvika og barecode-bebyg-
gelsen fra et liv med døde gater. Et 
flertall i bystyret vedtok at du og Ste-
nersenmuseet skulle flytte sammen 
dit. Din samling kommer delvis fra 
gaven som Rolf Stenersen ga til Oslo 
kommune. Men her var det også 
en stor samling samtidskunst fra 
1920-1940-tallet, som du nå skal 
dele hus med. De såkalte «hjemløse» 
kunstsamlingene som også innehol-
der Oslo kommunes egen samling 
med Munch-bilder, Amaldus Niel-
sens samlinger og bilder etter male-
ren Ludvig O. Ravensberg. 

De siste fire årene har vært en lidel-
se. I 2009 annonserte Oslo bystyre 
resultatet av konkurransen for nytt 
Munch-museum. Den som hadde 
vunnet deg var «Lambda». Bygnin-

Munch-museet

gen er utformet av det spanske arki-
tektkontoret Herreros Arquitectos. 
Riksantikvar Jørn Holme var en av 
mange som ikke likte ditt nye utseen-
de. Han syntes blant annet at du var 
for høy og at du kommer til å sperre 
for sikten fra Middelalderparken. Så i 
2011 var din skjebne fremdeles svært 
usikker, for da bestemte et flertall i 
det svært så besluttsomme og stand-
haftige bystyret at de ikke ville at du 
skulle se slik ut likevel. 

Men, oopps. Så var det likevel ikke 
så farlig, verken med høyden, knekken  
eller Tøyen – i hvert fall ikke for SV. 

Hvil i fred. 
Du vil alltid være i våre hjerter. 

Redaksjonen i Kampenposten.

Munch-museet ble altså vedtatt 
flyttet til Bjørvika og vil  få en fin 
tomt. Men utformingen er etter 
mitt skjønn nokså omstridt og bør 
bearbeides videre. Lambda har for 
mange etasjer, for mye glassfasa-
der, og blir for dominant i forhold 
til operaen. 

Akvarellen som viser et mulig  
nytt Munch-museum sammen med  
det eksisterende, er altså blitt   uak-
tuell til dette formålet. Men med 
den nye områdesatsningen vil det 
bli behov for nytt vitensenter, og 
kanskje også nytt Teknisk muse-
um.  Da kan skissen likevel være en 
inspirator til disse nye formålene. 
I den politiske avtalen om satsing 
på Tøyenområdet, ble det bestemt 
å sette i gang arbeidet med et slikt 
senter umiddelbart.

Eksisterende Munch-bygning vil 
bli liggende og må fylles med  nytt 
innhold. Sammen med et tilknyt-
tet nybygg vil det kunne bli plass 

til et nytt populærvitenskape-
lig opplevelses- og læringssenter 
innen matematikk, naturviten-
skap og teknologi.  Sammen med 
Botanisk hage, Zoologisk og Geolo-
gisk museum, og Tøyenparken kan 
det dannes en storslagen helhet.

Ideskissen kan godt videreut-
vikles til et slikt senter.  Med ny-
bygget i bro over veien, kombinert 
med et grønt miljølokk, løses både 
vitensenter og miljølokk på en 
utmerket måte. På deler av taket 
legges en restaurant med panora-
mautsikt. Miljølokket utvides mot 
nord, og utformes som «en bred 
grønn miljøbro» over Finnmark-
gata. Skråtaket på deler av muse-
umstaket kan utvikles til frilufts-
amfi med friluftscene på østsiden.

 Forslaget kan danne et første 
grunnlag for en kommende spen-
nende arkitektkonkurranse om et 
nytt vitensenter. 

Av Robert Lorange

Tøyen 1962-2013

Tøyen spesial Tøyen spesial
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TØR VI TR 
på DETTE?
På en pressekonferanse i Munch-rom-
met i Oslo rådhus den 28. mai kunne 
byrådet stolt fortelle at det er flertall 
for nytt Munch-museum i Bjørvika. I 
all hemmelighet har Høyre, Kristelig 
Folkeparti og Venstre klart å komme 
fram til et historisk forlik med SV. 
Det borgerlige trekløveret får bygge 
Lambda i Bjørvika ved at SV forlater 
sitt standpunkt i lokaliseringsspørs-
målet. Til gjengjeld er det enighet mel-
lom de fire partiene om et stort løft 
for Tøyenområdet: områdeprogram 
for Tøyen, badeland på Tøyenbadet, 
vitensenter, lokk over deler av Finn-
markgata, oppussing av Tøyensente-
ret og inngangspartiet til T-banen, 
frilufsscene i Tøyenparken, opprust-
ning av og kulturskole til Tøyen skole 
og færre sosialboliger i området. I til-
legg er partiene enige om å gjeninnfø-
re bemanningsnormen i barnehagene. 

Samme kveld som avtalen ble kjent, 
ble det holdt et lenge planlagt folke-
møte om forholdene på Tøyen. Den 
nye politiske avtalen stjal dermed 
showet på møtet, og mange likte det 
de hørte om de planlagte tiltakene. 
Men kritiske røster høstet også stor 
applaus. Blant annet påpekte Arbei-
derpartiet at mange av tiltakene alle-
rede var vedtatt i bystyret. 

Arbeiderpartiet og FrP kastet seg 
rundt dagen etter og presenterte et al-
ternativt forslag: Selg Lambda-tomta 
i Bjørvika og gi enda mer penger til 
tiltak på Tøyen! Utlys ny arkitektkon-
kurranse for et Munch-museum både 
på Tøyen og Tullinløkka. Dette nokså 

Ut med Munch – inn med badeland, vitensenter og tiltakspakke. Uavhengig av 
Munch-museets lokalisering burde politikerne rydde opp på Tøyen. Håpet er at 
ofringen av museet kan sette fart i prosessen og føre til rask handling. 
Spørsmålet er om vi virkelig kan tro på dette?

desperate forsøket på å være politisk 
offensive etter å ha blitt tatt på senga 
av Lambdakameratene, ble avvist av 
SV samme dag. SV ville ikke la seg 
friste av enda mer penger til Tøyen, 
ved å gå sammen med FrP og AP og 
nok en gang så usikkerhet om plasse-
ring av nytt Munch museum. 

Bedring av levekår på Tøyen
Avtalen innebærer som nevnt et fem 
års områdeprogram med tilskudd på 
25 millioner kroner hvert år. Målet er 
å bedre levekårene på Tøyen, få flere 
barnefamilier til å bli boende i områ-
det og sende barna til Tøyen skole. I 
forliket mellom de fire partiene loves 
det dessuten at Tøyen skole skal ut-
vikles til en kultur- og miljøskole, og 
bli et kultursenter i bydelen. Badeland 
og vitensenter skal komme som et ek-
stra pluss, og kan forhåpentligvis også 
lokke besøkende utenfra til Tøyen slik 
Munch-museet har gjort hittil.

Avtalen innebærer også en inten-
sjon om å redusere den store meng-
den kommunale boliger i området, 
noe beboerforeningene har arbeidet 
for lenge. En slik endring mener vi 
må forutsette at kommunale boliger 
ikke selges til private investorer som 
fortsetter å leie dem ut, enten direkte 
eller via kommunens sosialkontor. 
Videre må ikke kommunen øke an-
tallet kommunale leiligheter nå ved å 
gjennomføre det planlagte kjøpet av 
Åkebergveien 12-14 til overpris. Skal 
satsningen bli vellykket, må selvsagt 
negative miljøfaktorer som rus, vold 

og forfall erstattes av positive miljø-
forbedringstiltak. 

Ildsjelene i «Tøyenkampanjen»
For en stund tilbake ble ««Tøyen-
kampanjen»» startet blant beboerne i 
området som en lokal folkebevegelse. 
Deres viktigste krav har vært å bedre 
boforholdene på Tøyen. Det var «Tøy-
enkampanjen» som stod bak det store 
folkemøtet 28. mai. På Facebooksiden 
«Tøyenkampanjen» kommer engasje-
mentet tydelig til syne med menings-
ytringer både for og i mot det histo-
riske forliket. Her annonseres også 
aksjoner som bannerdugnaden «Løft 
Tøyen» og lokale sosiale arrangemen-
ter.

Tør vi tro på dette?
Miljøbyprosjektet Gamle Oslo på 
1990-tallet medførte oppgradert 
skolegård på Tøyen skole, fontene på 
Sørli plass, og gavlmaleri i Smedgata 
35. Bra tiltak, men det skjedde lite ut-
over dette. Både beboerforeningene 
på Tøyen og vi som har bodd lenge i 
området rundt, har derfor grunn til å 
ha en viss skepsis til om de nye pla-
nene vil føre til varige forbedringer.  
Hva skjer på Tøyen når femårs-perio-
den for områdeutviklingen er over og 
Munch-maleriene henger på veggene 
i høyhuset i Bjørvika? Vil Tøyen fort-
satt være interessant for politikerne 
i Rådhuset? Vil det nye vitensenteret 
bli stort og spennende nok til at folk 
syns det er bryet verdt å ta turen til 
Tøyen? Vil Teknisk museum flytte til 

KAMPEN 
Mandag-Søndag 8 - 23 Helligdager 8 - 23

24,-
PIZZA GRANDIOSA
STABBURET 575 g. 43,31/kg (Ord.pris 39,50)

Nyhet!

VI HAR SØNDAGSÅPENT 8-23!

Bøgata 21, 0654 Oslo  
Tlf: 22 68 74 02   

styret@kampenbydelshus.no   

www.kampenbydelshus.no 

Kampen Bydelshus 
– huset med de mange muligheter

Utleie på dag og kveldstid 
til kulturarrangementer, 

selskaper, kurs og seminarer.

Reduserte leiepriser til alle 
Kampenbeboere.

Tøyen spesial

Tøyen? Og ikke minst: Kan vi være trygge på 
at et flott badeland og friluftscene, miljølokk 
over Finnmarkgata og andre investeringer 
skjer uten at det går på bekostning av eksiste-
rende velferdsgoder og annet nødvendig vedli-
kehold i indre Oslo øst?  

Tiltakene i avtalen er i stor grad levert uten 
konkrete kostnadsoverslag og uten vurderin-
ger av praktisk gjennomførbarhet. Man skal 
starte utredninger nå. 

Det blir spennende å følge utviklingen fram-
over.

+

+

+
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Øyeblikket

Lørdag 4. mai

Så kom 60-tallet med riverne, og i 
løpet av de første årene etter 1970 
var den gamle trehusbebyggelsen re-
vet, og Tøyensenterets teglhøyhus og 
tverrstilte blokker bygget. 

Et formildende forhold i dette ri-
vingshysteri og kompakte modernist-
byggeri, var foruten etableringen av 
Tøyen-torget, det faktum at ett av de 
gamle trehusene ble spart.

Som en anakronisme står både det 
gamle bakeriutsalget i Hagegata 25 
og selve bakeriet i bakgården igjen. 
Riverne hadde ikke råd til å kjøpe det 
ganske nyoppussede bakerikomplek-
set, og det er sannsynligvis først og 
fremst derfor det står igjen midt i be-
tong- og mursteinsørkenen.

Akvarellen viser denne særegne 
situasjonen, som for mange kanskje 

synes merkelig. Jeg for min del synes 
dette gir Tøyen en påminnelse om sin 
plass i historien. Eiendommen som 
har vært bakeri for Karl P. Nordby i 
mer enn 100 år, er nå overtatt av Fon-
tenehuset Oslo Øst. Bygget fremstår i 
fornyet stand, og er derigjennom sik-
ret nytt liv og framtid. Men det gamle 
bakeriet er nok borte for alltid.
 Av Robert Lorange

Baker Karl P. Nordby på Tøyen
Hagegata fra Tøyen skole og opp til Kampen hadde opprinnelig 

toetasjes trehus på begge sider. Midt i gata gikk Kampen-trikken som fraktet 
passasjer opp til endestasjonen i Brinken.

Fra Kampen til Tøyen 
og ut i verden
Rute 60, lokal livsnerve som har vært 
helt nødvendig for livet her på toppen 
av alle bakkene. Tunge handleposer 
fra Coop Mega på Tøyensenteret eller 
bare litt dårlig til beins på vei til apote-
ket – Kampenbussen hjelper deg – opp 
og ned mellom Kampen og Tøyen, eller 
helt til Grønland om du vil. Det hender 
den frakter en forvirret turist tilbake 
over Lille Pakistan til Munch-museet 
også, om de ikke finner raskeste vei 
under jorda.

 Kampenbussen gir også muligheter 
når du har mer utferdstrang. En varm 
sommerdag får du sitteplass til fjor-
den, en luksus som fort blir brukt opp 
på bussens vei mot sol og saltvann på 
Vippetangen. Til andre årstider kan 
du reise motsatt vei til Lillomarka, 
skiløypa starter på endeholdeplassen. 
Reisen er nokså lang, men velger du å 
nyte turen, får du oppleve et svært så 
typisk stykke Oslo øst, rotete og ikke 
alltid like vakkert, men med små perler 
underveis. 

Transporten mellom Tøyen og Kam-
pen og videre ut i verden har ikke alltid 

vært en del av den mjølkeruta vi har 
i dag. Fra 1900 til 1960 var det trikk 
via Tøyen til Kampen, men denne ble 
nedlagt under henvisning til graving 
av den nye T-banen som var under 
bygging, forteller informasjonskonsu-
lent Ole Mjelva i Ruter. – Kort tid før 
nedleggelsen av Kampentrikken hadde 
Oslo bystyre vedtatt at alle trikkelin-
jene i Oslo etterhvert skulle legges ned 
og erstattes av buss. Det ble opprettet 
en ny busslinje 29 i 1960 som gikk fra 
Studenterlunden via Storgata til Kam-
pen. Etter kort tid ble den flyttet til 
Rådhusplassen og forlenget om Lille 
Tøyen hageby til Hasle. 

Traseen er endret flere ganger også 
etter dette. I 1987 ble Vippetangen en-
deholdeplass i sentrum, ikke helt uten 
protester fra nabolaget på Kampen, 
som fryktet nedlegging av lokalbus-
sen på den tida. Ole Mjelva opplyser til 
Kampenposten i dag at det nok aldri 
var planer om å legge ned bussen over 
Kampen, men at det godt kan ha vært 
rykter i omløp på grunn av stadige ru-
teinnskrenkninger på 80-tallet. – Den 

første 29-bussen hadde 5-minutters 
rute i rushtiden, men passasjertallet 
sank hvert år, særlig etter at T-banen 
kom med Ensjø stasjon i 1966. Så sent 
som i 1981 gikk bussen hvert 8’ minutt 
i rushtiden. Etter flere endringer ble det 
i 1996 20-minutters rute i rushtiden og 
30-minutters om kvelden og slik har 
det vært siden. I 1998 ble 29-bussen 
slått sammen med Risløkka-bussen til 
en ny linje 60: Vippetangen – Kampen 
– Økernbråten. Denne ble forlenget via 
Linderud til Tonsenhagen året etter, og 
slik går Kampenbussen fortsatt. 

Og Oslo har fortsatt trikker, så ikke 
alle planer fra 1960-tallet er gjennom-
ført. ”Få det vekk, riv det ned, la det bli 
et pent og hyggelig sted”. Revystrofen, 
som har vært slagord for mang en po-
litiker og planlegger opp gjennom åra, 
har imidlertid gjort holdeplassene på 
Tøyen til et helt annet sted enn før. 
Borte er trehusene i Hagegata der trik-
ken gikk, bussruta ville gått tvers gjen-
nom Tøyensenteret skulle den fulgt 
nøyaktig samme trasé idag. Med for-
fall og tomme lokaler er det blitt stadig 
færre grunner til å gå av bussen akku-
rat her, selvom Coop Mega fortsatt har 
mye god mat. 

 Av Marit Bache

Bussrute 29 ca 1968. Fra Oslo Byarkiv/
Sporveismuseet. Fotograf ukjent.

Tøyen spesial
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I nabolaget

Venneforeningen 
består, Kampen og 
Vålerenga seniorsenter nedlagt 

Vi husker alle rullatoropprøret høsten 2011. De eldre på 
Kampen og Vålerenga seniorsenter vant kampen. Lappen 
i vinduet foran mørke, tomme lokaler i dag sier noe annet: 
Seniorsenteret er nedlagt. Hva har skjedd? 

I fjor fikk Gamle Oslo kr 300 000 fra 
samhandlingsreform-midler til utred- 
ning av et frisklivssenter. Konklusjo-
nen var at Kampen og Vålerenga seni-
orsenter var spesielt egnet, særlig på 
grunn av beliggenheten. Noen måne-
der etterpå kommer imidlertid dette 
vedtaket:

BU-sak: 12/2013 OKN-sak 
02/2013: 
Tatt i betraktning den svært gode dek-
ningen av aktivitetstilbud rettet mot 
eldre i området rundt Kampen, samt 
de budsjettmessige krav til innstram-
ming i bydelens tjenestetilbud, vedtok 
bydelsutvalget i sitt budsjettvedtak for 
2013 å nedlegge Kampen og Vålerenga 
seniorsenter.

Lederen for eldrerådet i bydelen, Ivar 
Nygaard, protesterer på denne posi-
tive framstillingen av tilbudet for de 
eldre i vår bydel. – Seniorsenteret i 
Hedmarksgata hadde en fast bruker-
gruppe og et stort potensiale, særlig 
var lokalene ideelle. Vi kunne hatt 
enda flere brukere hvis bydelen hadde 
satset, spesielt på større stillingsbrø-
ker for de ansatte. 

Etablert felleskap i fare
Ivar stiller på BU-møtene der han har 
hatt flere bemerkninger til måten sa-
ken har blitt behandlet. – Vi fikk be-
skjed om at de eldre hadde to steder 
å samles i vår bydel, i Brinken og på 
Grønland flerkulturelle seniorsenter. 

Det lå i kortene at de ville at vi skulle 
spre oss på de to tilbudene. Det hadde 
vært å ødelegge et etablert fellesskap 
og et godt miljø.

Det er en usedvanlig sammensveiset 
gjeng som har møttes på Kampen. De 
har delt interesser, støttet hverandre i 
mange år og kjempet sammen for å få 
beholde nærheten og fellesskapet. De 
ville slett ikke finne seg i å bli splittet. 

Jorunn Bekkby er leder av Vennefo-
reningen for Kampen og Vålerenga se-
niorsenter. – Vi var jo som en søsken-
flokk, mange har brukt seniorsenteret 
i 20 år. Det var altfor langt til Grøn-
land og Ensjøtunet var stappfullt. 

De tok saken i egen hånd. Jorunn 
troppet opp på Omsorg+ og spurte om 
de kunne bruke lokalene deres. Etter 
det gikk alt veldig fort.

Venneforeningen 
– flokken samlet
Rullatorgjengen fra seniorsenteret 
fikk 14 dager på å komme seg ut i de-
sember. De bestemte seg for å sam-
les på Omsorg+ da stengningen var 
et faktum. Else Tovik, tidligere leder 
av Venneforeningen for Kampen og  
Vålerenga seniorsenter, forteller hvor 
fortvilte de var i den stressete situa-
sjonen. Alt måtte jo pakkes og ut fra 
lokalene. Men de greide det også. Så 
bar det ned til det nye bygget i Brin-
ken.

– Vi ble rett og slett mottatt med åpne 
armer! forteller Ivar Nygaard. Det var 
egentlig ganske stille der før de nye be- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
boerne flyttet inn i leilighetene. De er 
oppriktig glade for at vi kom, og at vi 
blandet oss med beboerne.

Marit Müller-Nilssen er leder for 
Omsorg+, drevet av Kirkens bymi-
sjon. Hun sier at alle er velkomne til 
å bruke det nye huset, gamle som yn-
gre. – Det beriker miljøet at brukerne 
er ulike, både i alder og førlighet. Vi vil 
at huset skal være et samlingspunkt.

BU – bevilgninger 
og prioriteringer
De aller fleste hadde hatt kort vei til 
Hedmarksgata. Derfor tok Ivar blant 
annet opp på BU-møter at det er for 
stor avstand til Omsorg+ for en del 
brukere. Han foreslo dessuten at en 
transportordning også skulle gjelde 
utenfor Kampen. – Det virker som 
de satser på ett opplukkingspunkt, 
foran det gamle seniorsenteret. Hva 
med bevegelseshemmede som bor på  
Etterstad eller Vålerenga?

Eldrerådslederen raser nærmest 

Status Tøyenbadet
– Utesklia på Tøyenbadet er nylig de-
montert, og området skal tilbakeføres 
til soling, opplyser bestyrer Øyvind 
Lunde-Bergersen til Kampenposten. 
Sklia ble etablert i 1978 og har gledet 
mange unge i vårt nabolag og i hele 
byen i over 20 år. Ute av drift siden 
1999, åpnet den med ny eier i 2010, 
men skal nå bort. 

Det er imidlertid mange andre til-
bud på Tøyenbadet, som åpnet igjen 
etter siste store rehabilitering for 
knapt ett år siden (1. juli 2012). Ba-
det er ikke bare et bad, men tilbyr 
også trening i treningsstudio. Ulike 
idretter har også treningstid her: van-
lig svømming, stuping, vannpolo og 
synkronsvømming er aktiviteter som 
bruker Tøyenbadet. I tillegg drives 
det med skolesvømming for mange av  
Oslos barn, og vannsklie innendørs 
fins fortsatt. Badstua er et høyde-
punkt for Kampenpostens utsendte. 
– Tøyenbadet skal gi et tilbud til alle, 
sier en fornøyd bestyrer, som selv be-
gynte å jobbe på Tøyenbadet som ba-
devakt på 90-tallet.

2000-tallet ble en nedgangstid for 
byens og nabolagets stolthet, som sto 
ferdig i 1976 og var det første bad i 
Norge med 50 meters innendørs bas-
seng, og som i tillegg hadde frilufts-
bad. Tøyenbadet har vært stengt 
gjentatte ganger, til stor frustrasjon 
for alle brukere, men nå er alt på skin-
ner, ifølge bestyreren. Flere av ute-
bassengene er også nyetablerte etter 
noen år uten vann, men uteområdet 
som helhet er ikke pusset opp. De to 
gamle barnebassengene på nordsida, 

hvor barn lekte som sild i tønne på 
90-tallet, er det kanskje like greit at 
Lunde-Bergersen nå i vår lånte ut til 
friluftsteater. Som så mange andre må 
Tøyenbadet tenke nytt. 

Badeland. 
Stenges badet igjen ?
Etter at den plutselige hestehandelen 
mellom SV og byrådspartiene (Høyre, 
KrF og Venstre), har resultert i en av-
tale hvor Munch-museet flyttes til 
Bjørvika i bytte mot tiltak på Tøyen, 
er framtida for Tøyenbadet igjen noe 
usikker. I avtalen slås det fast at det 
skal bygges badeland på Tøyen. Ver-
ken Tøyenbadets egen bestyrer eller 
Bymiljøetaten kan si noe videre om 
saken. Hvorvidt det eksisterende Tøy-
enbadet igjen må stenge, er det for 
tidlig å si noe om, ifølge etaten, som 
kan opplyse at det skal bli et multi-
funksjonelt badeland med opptil 1 

millioner besøkende pr. år  som skal 
stå ferdig i 2017/18. Hvor midlene til 
prosjektering og bygging skal tas fra 
og om disse evt. kan komme i konflikt 
med andre vedlikeholds– og drifts-
oppgaver Bymiljøetaten også har an-
svaret for, har etaten ingen svar på 
i dag. Midlene kommer via politisk 
behandling, opplyser de. Det gjenstår 
altså å se politikernes faktiske priori-
tering framover. Intet er utredet ver-
ken økonomisk eller praktisk når det 
gjelder badelandet, eller andre av de 
foreslåtte tiltakene i dets umiddelbare 
nærhet, som friluftscenen i Tøyenpar-
ken og stengning av Kjølberggata. SV 
opplyser på forespørsel at byggingen 
av badelandet skal lånefinansieres, 
og at prosjekteringen skal skje innen-
for budsjettrammene for 2013/14. 
Utescenen skal tas over drifts- og in-
vesteringsbudsjettet for 2014/15. Hva 
som da evt. må vike, vites ikke. 

Av Marit Bache

Brukt på Tøyen

Utesklia demonteres og plenen 
tilbakestilles til soling.

Tøyen spesial

Maggies brukthandel holder til i annen 
etasje i Kolstadgata 17 på Tøyen, over 
Samurai Sushi, et populært spisested 
med faste kunder også på Kampen. 
Tove Vaagenes, som eier gården og 
leier ut til flere virksomheter, driver 
selv bruktbutikken, som hun har opp-
kalt etter sin mor Maggie. Her bugner 
det av lamper og stoler og rammer og 
annet bruktsnadder i et trivelig lokale 

åpent på ettermiddagstid. Også tidli-
gere har det vært brukthandel i huset 
mens Tove selv enda drev renseriet 
som svigerfamilien startet i 1928. His-
torien om renseriet kan du lese mer om 
på www.kampenhistorielag.no. 

Maggies Brukthandel har en litt ano-
nym inngang, men finner du Sushien, 
så finner du den.  

Av Marit Bache
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når han forteller at kommunen krev-
de å ta beslag i penger brukerne av 
aktivitetsstua hadde fått inn på salg 
på julemesser og liknende. Håndar-
beid hadde innbrakt titusen kroner i 
en felleskasse. – Noe så smålig! Penger 
de hadde tjent inn selv på timevis av 
arbeid i aktivitetsstua. Da jeg protes-
terte, fant de en annen løsning: BU 
bestemte seg for å sløyfe ett BU-møte. 
Det sparte de 50  000 kr på! Det sier 
noe om prioriteringer og pengebruk.

De 50 000 kronene fra ett BU-møte 
skal gå til å finansiere transportord-
ningen til og fra Omsorg+. Ordningen 
har fortsatt ikke blitt realisert. Bydel 
Gamle Oslo sendte brev hjem til de el-
dre og spurte om de hadde behov for å 
bli kjørt til Brinken. 

– Du veit jo åssen de gamle er, de 
skal jo ikke være til bry, det er bare én 
som svarte at hun trengte transport, 
forteller Jorunn Bekkby. Selv henter 
hun en dame hver dag samtidig som 
hun har med et barnebarn som ikke 
har fått barnehageplass. – I stedet for 
å sende brev hjem til folk burde de få 
hjemmehjelpen og hjemmesykepleiere 
til å spørre de eldre om de vil ha hjelp 
til å komme seg til Omsorg+. Det er de 
som sitter aleine hjemme som trenger 
mest å komme seg ut. 

Aktivitet og kultur
Venneforeningen for Kampen og Vå-

lerenga seniorsenter er en over gjen-
nomsnittlig aktiv gjeng, tross at flere 
er over både 80 og 90 år! De aller fleste 
vanker nå i Brinken 35. De fikk til og 
med med seg pianoet fra Hedmarks-
gata. Det brukes flittig til kulturar-
rangementer og allsang. De har også 
fått et nytt aktivitetsrom.

 – Lederen for Omsorg+ har vært 
gledelig imøtekommende, sier Ivar 
Nygaard. Da jeg tok opp tapet av akti-
vitetsrommet vi hadde i Hedmarksga-
ta, og som ble så mye brukt, fant hun 
et ledig rom til oss her. Aktivitøren 
har vi mistet til Grønland flerkultu-
relle seniorsenter.

Aktivitør An-Margritt Ruud stikker 
likevel innom aktivitetsrommet på 
Kampen i Brinken på onsdager, selv 
om den halve stillingen hennes ble 
overført til Grønland. – Det tar tid å 
bygge opp et ordentlig aktivitetstil-
bud. På Grønland pusses det fortsatt 
opp, lokalene er ikke klare. Jeg klarer 
ikke helt å forlate det miljøet vi har 
skapt over flere år.

På eget initiativ kjøpte Kampen- 
damene salongbord og stoler på Fre-
tex som de samles rundt med strikke-
tøy og nydelig håndarbeid i alle farger, 
kreativiteten blomstrer. Denne dagen 
feires en nittiårsdag. Noen leser dikt, 
det skåles og feires. Samholdet og 
trivselen er til å ta og føle på. 

Selv om de oppfordrer de faste be-

boerne på Omsorg+ til å komme, er de 
fleste i aktivitetsrommet fra Kampen. 
Mandager arrangerer de strikkestue i 
kafeteriaen.

Hadde det ikke vært for Kampen-
gjengen, hadde ikke Omsorg+ hatt 
verken et aktivitetsrom eller så mye 
aktivitet og liv som de nå har!

Ekte&Enkelt 
– kafeteria med mening
Når Kampenfolk oppdager hvor flotte 
møtelokalene i huset i Brinken er, er 
det ikke umulig at flere finner veien 
hit. Kantina med mange bord og sitte- 
plasser brukes jevnlig av Vennefo-
reningen fra Kampen og Vålerenga. 
Matserveringstilbudet er populært, 
for 50–75 kr får de servert en utmer-
ket middag. Alle som vil, kan komme 
og spise her. Bedriften Ekte&Enkelt 
står for matlagingen. 

De åtte ansatte er enten på arbeids-
avklaringspenger eller andre ytelser 
og får arbeidstrening og opplæring, og 
ender opp med kompetansebevis. Fi-
losofien til Ekte og Enkelt er at maten 
lages fra grunnen av. Det legges vekt 
på historien til maten, ikke sjeldent 
reiser de ut og plukker grønnsaker 
rett fra jordene. Prosjektet støttes av 
blant annet mesterkokken Tom Victor 
Gausdal og Arne Brimi. 

Det er Unikum, en arbeidsmarkeds-
bedrift i regi av Kirkens Bymisjon og 

Oslo Kommune, som har fått i gang 
kantinedriften. De tilbyr ulike tje-
nester til bedrifter, samtidig som ho-
vedoppgaven er å gi mennesker uten 
arbeid nye muligheter i arbeidslivet. 

Eldres behov for nærmiljø
Grønland flerkulturelle seniorsenter 
har fått til sammen 2,9 årsverk og har 
nå et budsjett på omlag kr 2,6 millio-
ner. Også brukerne av dette senteret 
har kjempet for å beholde tilbudet. I 
2010 var det fare for nedleggelse og de 
eldre demonstrerte. Da syntes de at 
det ble for langt å skulle reise til Kam-
pen. Det er ikke vanskelig å forestille 
seg at eldre med bevegelsesvansker 
har problemer med avstand. Derfor er 
det viktig å beholde tilbud til eldre i 
nærmiljøet. 

Selv om Kampen mistet mange res-
surser, har altså Grønland fått fler. 
Nina Ek, sykepleier med diabetes som 
spesialfelt, hadde en 20% stilling på 
Kampen og Vålerenga som nå er utvi-
det til 50% på Grønland. Det er synd 
at grupper blir satt opp mot hveran-
dre i kampen om ressursene.

Frivillighetssentralen
Kampen Frivillighetssentral vil fore-
løpig fortsette som før i Hedmarksga-
ta. Leder Thomas Lange kan fortelle at 
de ikke blir lagt ned. – Det er usikkert 
hvor lenge vi blir i disse lokalene, men 
vi kommer til å bli i bydelen. Lange 
henviser til bydelsadministrasjonen 
for de framtidige planene.

Kafe Jordal fortsetter her tre dager i 
uka, det er det jeg vet.

BU-leder Silje Winther skriver i en 
mail: «Frisklivsaktivitetene vil bli flyt-
tet til Grønland flerkulturelle eldre- 
senter. Administrasjonen utreder nå 
om lokalene i Hedemarksgata også 
kan benyttes til andre aktiviteter den 
tida som står igjen av leiekontrakten. 
Kontrakten varer i utgangspunktet til 
2015, og det er for tidlig å si hva som 
vil skje med lokalene etter dette.»

I mellomtiden står altså lokalene i 
Hedmarksgata tomme. Men miljøet 
har brukerne av seniorsenteret be-
holdt, på eget initiativ og med egne 
krefter. 

Av Agneta Kolstad

Jonas Gahr Støre 
melder flytting til Kampen
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Planten er viltvoksende i Norge, men dyrkes også som hage-
plante. Den blir ca 30 cm høy med hvite blomster i skjerm. 
Både løk, blader og blomster kan brukes i matlagning. Krever 
en skyggefull plass med fuktig, næringsrik jord. Ramsløk blir 
også kalt for ”vill hvitløk” fordi den både lukter og smaker som 
hvitløk. Har du et lite hjørne i hagen, så prøv den!

Allium ursinum 

Ramsløk

Ved den offisielle åpningen av Kampen Omsorg+ proklamerte Støre: 
– For meg som er 52 år og snart må begynne å tenke på fremtiden,
 har jeg nå fått nye grunner til å flytte til Kampen, sa han.

Etter omvisningen uttalte Støre til Kampenposten at Kampen 
Omsorg+ stod for kvalitet og at det var innbydende og lyst. 
– Et godt sted å bo!

I nabolaget

Av Børge Øgård

Av Mette Thurmann-Moe

Kreativiteten blomstrer. 
An-Margritt Ruud nr 3 fra høyre. 
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Med i bandet er sønnen Tom-
my Granlund på gitar. Han 
synger også med på bestefa-

rens viser. Herlig rett og slett å få ta 
del både i fortida og forfedrenes låter. 
En perfekt avslutning på Kampen 
Vels årsmøte, der de formelle sakene 
var fort unnagjort og de frammøtte 
kunne la seg underholde av musikken, 
som foruten to generasjoner Gran-
lund, ble framført av Jan Arild Moe 
på bass og Trine Sennerud Melby på 
nøkkelharpe – et ukjent instrument 
for mange før kvelden starta, men nå 
vet vi hvor vakkert det låter.

Kampen Bistros egen mann, Erik 
Laeskogen, sto for lyden, og det sving-
te skikkelig av sanger som Manglerud, 
Den da’n ødelagt, Bror min og jeg – og 
Spill sigøyner spill, som Kampen Vels 
medlemmer og alle andre som hadde 
funnet veien til bistroen fikk nyte, da 
Trond Granlund og bandet spilte ut-
drag fra Granlunds seineste prosjek-
ter. Kampen Vel svinger også for tida, 
som kan unne seg musikk på årsmøtet 
og opplever full sal. Også i fjor spilte 
Trond Granlund på årsmøtet, da i mer 
beskjedne lokaler, men i år ble arran-
gementet utvidet og velet inviterte til 

gratiskonsert for hele Kampen. – Lo-
kalet innafor bistroen passer ypperlig 
til Trond Granlund, det kler ham, sier 
leder av Kampen Vel, Tommy Grotte-
rød, som storkoste seg. 

Far og sønn Granlund og resten 
av bandet så også ut til å trives godt 
på Kampen. Her er de jo heller ikke 
langt fra røttene på Manglerud. Vil du 
oppleve Våronnveien sjøl, vandrer du 
bare over Vålerenga, ned i dumpa til 
Svartdalsparken, går litt innover stien 
langs Alna, før du tar bratt av mot øst, 
oppover langs Svartdalsbekken – et 
herlig lite stykke østkantnatur med 

Fra Manglerud 
til Kampen
Vokst opp på Manglerud – og aldri glemt det, har Trond Granlund solid tilknytning til 
østkanten. En tirsdagskveld i slutten av april delte han minnene fra Våronnveien og 
andre viktige gater mellom blokkene på Manglerud, med oss her på Kampen. Nostalgiske 
viser, humor og alvor, stemninga steg for hver ny låt i storsalen på Kampen Bistro.

Trond Granlund:

God hjemmelaget mat 
og konkurransedyktige priser.

Varm lunch med kaffe kr 99,-.
Dagens med kaffe kr 109,-.

Vi har uteservering med kveldssol.

Hedmarksgata 29, 0658 Oslo
Telefon 22 19 53 42 / 911 83 431  Faks 21 37 96 38

Epost dileks.kafe@gmail.com  Web dileks.no

– alt innen catering og selskapsmat

rikt fugleliv og brus fra elva. Etter å 
ha fått igjen pusten, kan du sjekke ut 
livet i Svartdalsskogen eller gå rett på 
kafé på Manglerudsenteret. Før du vet 
ordet av det, har du fått med deg både 
Våronnveien og andre gater Trond 
Granlund synger om. Men du må nok 
tenke bort de aller fleste bilene, skal 
du virkelig fornemme barndommens 
rike på 1950- og 60 tallet her. Trond 
sjøl gikk motsatt vei som guttunge, til 
Jarlen kino på Kampen, har han for-
talt Kampenposten.

Tekst og foto: Marit Bache

 

 
 

MAN-TIR-ONS 10-17  TOR-FRE 10-18    LØR 10-16   SØN 12-16 
Facebook.com/Blomsterenga blomsterenga@blomsterenga.no 

BLOMSTERBUTIKKEN PÅ HJØRNET I  BØGATA 6  
ER ÅPEN HVER DAG!                       Tlf:  21  07 56 77 
777777/blomsterenga.no  • Blomsterbinderi       • Brudebuketter 

• Blomstersmykker    • Inne og uteplanter 
• Dekorasjonskurs     • Råd og veiledning 
• Krukker og potter   • Jord og gjødsel 
• Gave og interiørartikler 
og mengder av BLOMSTERGLEDE….. 
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TIL ALLE BEBOERE PÅ KAMPEN
Om Aktiv Eiendomsmegling – Grønland / Bjørvika

Aktiv Eiendomsmegling er markedsledende aktør i Oslo med til sammen 18 kontorer, der hvert
kontor er ekspert i sitt lokalområde. Aktiv Grønland / Bjørvika er lokalmegler på Kampen.

 Aktiv Eiendom selger opp mot 50 boliger på Kampen årlig.
 

Aktiv Grønland / Bjørvika har 14 ansatte med 100 års samlet bransjeerfaring.
Vårt kontor har holdt på klart lengst i bydelen. Flere av våre ansatte har mer enn 10 års 

lokal erfaring, det er ingen andre i nærheten av. Aktiv Eiendom har også vunnet 
bransjepremien for ’høyest kundetilfredshet’ i både 2011, 2012 og 2013. 

Aktiv Grønland / Bjørvika er derfor et trygt valg. 

Nye prisrekorder i 2013
2013 har startet veldig godt. Som svært lokalkjente meglere, og med fokus på 

å synliggjøre verdien i både boligen og Kampen som boområde, har Aktiv Grønland/Bjørvika oppnådd 
spesielt gode priser. Vi har bl.a. nylig solgt 2 stykker 2-roms i Sons gate 5b for nærmere 

3 000 000 inkl fellesgjeld. Under følger våre siste ca 20 salg i området.

Er du nysgjerrig på hva din bolig er verdt?
Ta kontakt for en gratis og uforpliktende verdivurdering.

Tlf: 23 08 07 00  Mail: gronland@aktiveiendom.no  Adr: Grønlandsleiret 23

Vi megler frem dine verdier.

Adresse m2 Prisant. Salgssum Differanse
Pris inkl. 

fellesgjeld Kvm. pris

Brinken 16 B 48 2 100 000 2 100 000 0 2 255 597 46 992

Brinken 16 B 49 2 190 000 2 000 000 -190 000 2 155 597 43 992

Bøgata 10 A 60 2 690 000 3 230 000 540 000 3 488 439 58 141

Hølandsgata 1 B 49 1 990 000 2 530 000 540 000 2 579 004 52 633

Hølandsgata 30 37 1 890 000 2 350 000 460 000 2 350 000 63 514

Nannestadgata 2 A 41 2 550 000 2 760 000 210 000 2 818 402 68 742

Nittedalgata 7 53 2 190 000 2 450 000 260 000 2 532 388 47 781

Normannsgata 43 C 82 4 500 000 4 500 000 0 4 706 336 57 394

Normannsgata 71 49 2 250 000 2 300 000 50 000 2 397 545 48 929

Sons gate 15 49 1 990 000 2 230 000 240 000 2 351 960 47 999

Sons gate 15 49 2 090 000 2 400 000 310 000 2 516 875 51 365

Sons gate 15 49 2 250 000 2 500 000 250 000 2 597 542 53 011

Sons gate 27 50 2 090 000 2 610 000 520 000 2 708 492 54 170

Sons gate 5 B 57 2 150 000 2 800 000 650 000 2 992 794 52 505

Sons gate 5 B 51 2 190 000 2 700 000 510 000 2 878 722 56 446

Sons gate 3 C 40 1 850 000 2 100 000 250 000 2 196 007 54 900

Sonsgate 3 B 41 1 890 000 2 250 000 360 000 2 351 589 57 356

Telemarksvingen 21 49 2 190 000 2 640 000 450 000 2 761 964 56 367

FASTE, LAVE PRISER
og Norges tøffeste garantier!

7-23 Søndag 10-21 
KIWI Ensjø, Gladengveien 1

Gratis kundeparkering 

1 time!



HVoR på 
TØyEN? 

Av Marit Bache 

Er du besøkende eller lommekjent? Gi deg selv et poeng for hvert 
sted du vet hvor er, og bedøm deg selv etter følgende skala: 0 rik-
tige – Bare på besøk?, 1 riktige – Nyinnflytter, 2 riktige – Husvarm, 
3 riktige – Kjentmann, 4 riktige – Godt kjent på Kampen, 5 riktige 
– Lommekjent Kampenguide. (Svarene finner du på side 2.)

1. Tips: Kvinne i smakfull 1. etasje.                                      
2. Tips: Økt kunnskap og vakre opplevelser. 
3. Tips: Kan bli byttet ut med høyt, stygt og dyrt. 
4. Tips: Stort, variert og grønt.
5. Tips: Lite hyggelig om kvelden.                                         
6. Tips: Vått element. 

I dette nummeret beveger vi oss ut 
over Kampens grenser og ned til 
Tøyen. Er du godt bevandret i det 
som tidligere var Kampens handle-
sentrum? 

1. 2.

3. 4.

5. 6.

Meld deg inn! Jo flere medlemmer vi har 
i Kampen Vel, desto mer kan vi få utrettet.

Har du idèer til hvordan vi kan videreutvikle Kampens unike miljø? 
Har du lyst til å bidra til enda flere aktiviteter 
i nærmiljøet? 

Du kan kontakte oss på e-post, kampenvel@gmail.com, 
eller på telefon 970 86 597 til leder Tommy Grotterød.


