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SIDEN SIST:
Avisa du nå holder i hånden el: annen '.rtgave av "Kampen-
posten".Den utgis av Kampen VeI.
Vi som arbeider i redaksjonen ønsker at avisa skal bli
et talerør for folk på Kampen, ei avis folk skriver til,
kritiserer og aktivt bruker, Førsteutgava av "Kampen-
nosfer'r har wi fåft få reakqioncr nå-Man <1e fl-este
frrzior nå år dan or l-,1if+ d^df m^fr^+f Fn f ir/ria FaiI iulsE! Pu lvuL rrrvLuaL utY lsft r

forrige avis var at skriften var .l-iten og utydelig.Dette
Lå' r'i ninrf rrÅrh far A rarfø nå donna rJangen.
Så derfor oppfordrer vi dere som leser avisa ti1 å si
ifra til oss hva dere svnes I

--I---r!

SITUASJONEN I

VETSTYRET NÅ:
På styrem@tet i Kampen ve1 I3lI0 rrakk
Gerd Hagen seg fra vervet sitt.
Bakgrunnen var en diskusjon og avsEemning
om en arbeidsmetode som b le brukt i for-
bindelse med en stdtteuttalelse til
GrijnerlOkka le ieboerforenins.
-Under demons.trasjonen på criinerl0kka 8/I0
ble det bedt om stdtte fra andre beboer-
foreninger.To av styremedlemmene som var
Eilstede der lageE derfor en sEøtte-
uttalelse fra Kampen vel.Denne ble fore-
lagt de andre styremedlemmene ved husbesøk
Flertallet av styremedlemmene skrev da
under på uttale lsen som gikk imor rivinga
og bruk av politivold.
Denne metoden ble brukt fordi det var
n0dvendig å få ut støtteuttale lsen rask!.,
og fordi der var umulig å få innkalr ri1
eksEraordinærE styremøte.
Denne saken ble så diskutert på nest.e
s tyremø te . Formannen re i s fe da fors 1 ag om
at det ikke sku1le være 1ov å bruke denne
arbeidsmetoden.
Det ble reist motforslag:'rStøtteuttalel-
ser kan, dersom det viser seg umulig å få
innkalt til ekstraordinært styremøte,
forfattes av enkeltpersoner i styret som
ø"ar rrrndL os samler inn underskrifLer fra
fra resten av styremed.lemmene.Støtte-
uttale I sen står da for enkeltpersonenes
regning, ikke styret som helhet.'r
Motforslaget b1e vedtatt med 3 mou 2

-Gerd Hagen menEe dette var en udemokta-
tisk arbeidsmetode og trakk seg straks
fra sitt styreverv.
-Etterat Gerd Hagen trakk seg har vara-
medlem H. Schulstok rykket opp som
styremedlem.
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Mange beboere på Kampen har problemer
rned leiligheten de bor i:Det kan være
usikkert leieforhold,en gårdeier som for-
sømmer sine vedlikeholdsplikter for å
nevne noen av dem.

For familier med små barn trengs b1.a.
flere daghjem og trygge lekeplasser

Ungdommenpå Kampen er en forsømt gruppe
som stort sett er henvist ti1 å m0Ees på
gatehjørnet i fritida. Den trenger et
sced a være,
For mange e ldre er det nok også et ønske
om et nøtested der de kan sitte og praEe
ove en kopp kaffe.

Til å være en bydel med over 4000 beboere
kan vi s 1å fast at det i høy grad mangler
"et sted å værett for kampenbeboere i
alle a1dre.

DeEte gjelderogså Kampen ve1 I
Vel'et trenger et arbeidssted og et møEe-
sted der alle kan motta og gi opplys-
ninger,hjelpe ti1 med noe e11er komme
med nye ldeer.

DeE ideelle er en nedlagt butikk sen-
tralt i bydelen,med vindu mot gaEa.Helst
rned plass ti1 I0-I5 personer samtidig og
med lav leie.
ER DET NOEN SO}1 KAN HJELPE OSS },IED DETTE?

Det er viktig at flest mulige kampen-
beboere kontakter vel tet og melder seg
inn.Da står vi sterkere overfor rnyndig-
hetene ti1 å frenme våre interesser.

Ved at rnange engasjerer seg i arbeidet
rned å gj0re bydetea ti1 e! bedre sted å
bo,kan vi utvide velrets kapasitet og
bedre tå opp al 1e de sakene som bør og
skal(?) 1@ses.

KONTAKT OSS OI4 DU VET OM ET EGNET LOKALE -
MELD DEG INN I KAMPEN VEL]

GOD LESIIJG SKRIV TIL OSS OG SI DIN MEI'IING OM å.VISA ] Redaksjonen har bestått av:
Robert Lorange
Jon Jørgensen
Sigrun Sigurdardottir
Fr@ydis Torstensen
Bj@rg gaustad
Gry ilorndalsveen

Redaksjonen avsluttet 16 / lO-77 .

KAMPEN POSTE}I
AVISA T'[ KAMPEN VEI:2,T977

adresse : Robert Lorange
Brinkensgate I6c
Oslo 6.
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DU SE L G E R

M^rdF cn.ir qFd.Hvå får et menneske t.il-
I Li4-^ r --^^ r,^i ^- Far Å crå i Vd lttao 

^Jp!s 
rarrge vefc! ! rlP ue\-

i rtron\/ær nidf nå natta foran et lite
1ra1 i oI nl>nLoniav4a2 -Fn \rårm ndlcF?

vPrve '

r r.r. - bare det !Lrar^arrr^JE rlrsrr r^^c

frvens hesfe vårne nøISef?
-'- ''-'-- elt.uqrfrErr

Mor i Rakkers snesial?
Ja.-Men det kan ikke være nok å ha bra
varer.Det må være noe merrNoe med men-
nacLaF -^m c^l^^r Å-m. rr^y i hrLLdh 6ts5v!r -e!9Er ! va^^crr|eu

haaron 
^Å 

r--^^r 
^d 

åh t,dcf f^r ålIo

nøl secni qen,le naf f*ennesker.

Visst er det noe med mennesket.For å
f å ,-lof f o "n^a" nÅ hnl d i nrri te-

rfa ramhann^efon (o- eidl hiam l-i 1 Mnr

an fnrmi ååzn f ar å få cn nr:f nat l-rle

an Flrrt<t- in qamr:ln -fra deL ene til

deL anLlre,Mor fprle selv an, Det var:
i lzko ndÅrron li n mod nånda andrcmå I nal.

ai lzL rrr con co l rr

-L -/6f Årr åof ar lzia--...r\ei I lveL tlllLLtvsL vuf usL e! ^Jv
skenrdet.Hver kveld j 25 år,Jafvi har
forresLen hatL den lenger,men da bar-
na var små,sto jeq ikke der ute sjøl.
rr-.d\/ård I war det i 42 ef Ier i 43 vi

ham'rta"-Nloi hrn h:r fi --f r --f ^^^\LuYlr.us u rogL rsYt .

Ferier hlir def io l.ite med,Det bl-ir
A-\ fr id:nor i åraj. npf or :lf mcn ioo

Liker det slik.
- Hvem han.ll-er hos deg?
- .Ton h>r in lzrrr.-loro mi no nFf or m\/a

de samme folka som kommer igjen.Mange
^r^ciaciÅfavar 

tu rlraciona fÅr l^'oclziod

nm Å lr;dyø ri I år efa.l mo.l 
^^da 

ndlqor
vv4r'L I

så havner de ofte her på Kampen.
v6. 

^,1 
- 

^at 
år nao ioa or ndÅf fi l

å nr:ra nm n6 F 6r r'l I Åon nralzti na

rrnadnmmon nar\ ar cf^rarfaf| -Aa ior
"Y J"Y

lu ionnov rrnnÅnmmon ion no lznmmor +i )
J!Y.vv

møn Fr> holo hrron qts^\/h6r Rdlar Frlr,1-

PÅ SMITET M()R !

-e ian ts,aY hÅrt ådr : L vy vs- (^atrLEll .!u, )'y rrq! rrp! L uc

har konrmet fra Moss og Askim også,I,Iår
,ie er i hrron knrnmor do nnnnm hor T6^rrLr. usY

forstår i-kke hvor de dårfiqe er, De er
aidri hos meg. De voksne hår ikke atl-
tid den oppdragelsen.De er ikke så be-
sk-ie,lne .lcc har \/oc. nf l i c rrnadnm 16^

er ikke sikker på om de voksne liker
seg så godr hos meg. (Smifer)
- Er det ingen problemer?
- Hvis det skulLe være en som oppfører
seo fltl lefe.så qicr iFd frz er tøa iVVaJsy !^^c
er vant tiL det. Da forandrer de seg
straks. Komner det en nesevlshetrså tar
jeg igjen.Men det er så skielden,at det
ikke er noe å snakke om. Jeg behandler
:l le I iLF ontan da or lnno ol ler namlo

- Kdon hac rlon aÅr a:ncka c:lz r a

- C;^r don Å6t ? f Hå hå I Tå i6d or lu:n-

skje litt sein. Jeg stresser ikke.En
-Å t- -o^ ii^ fi l å nrrfo Iitf hr/ic 116F

Å nr:fo nm Rlir Ldah f^r ]^hdr!evrr !v! rqrrYl

må on in lziaro nÅ I i+r mon of nilzlz nn

of hrrnnolin nrd må or t: con fiÅ fil

Eflers tror jeg de urderho.Lder hveran-
dre i køen.De prater sanmen.Det er litt
av kosen. De venter på meo.

/n-f hdrac i, i lelz io- na h:zno l rrrlar fr>

når,1,.'n M^r r6i 
^^ ^4. t i I .-ldrå \

- :lå rrå jeg passe på så de ikke step -
nor å rrl fn6i 

^r 
ah^Ll. 

^m 
6. cf^r

svart hund s..rm forsvant ut da Kampenpo-
stenkom lnn.Mor konmer fort tllbake).
.1ad ar rod,l frrr -r' h rr clzr I I ana rrf i

gata,forstår du,Kan fort miste a.En kan
ikkc rræ-e fnrqikiir nOk.
- Hva slags hund er det'?
- 

p.1 6r l-j I er.i j n- arr hnkcor a t r: qonqnå-
rrrlt qv vY rlJLrrJrru

nå\rcrr h6far 
^ 

n!iici llrlalir. rrrnÅ
'J rrre ev!

sni1.I ,vet du,Men hu vars]er når Cet
lzammar nnar nn dot <*-, lr rrygt.
- Har drr hnrld hor nÅ r:mnon haef ån.li d"

- Nei. bare de siste 30 åra. Vi trives
andl. har na rzi 'ldl-ter ikkel FoLk
hnr i Llzo cÅ fnrlrro 1 i d fa+f hor cnm nÅ

Åi cca rrra afaÅ6ho nd 116n or l-rr-> eo ^å
'fdrran n6f 6r rri rlzol i a cfrzaf pl nlztrano

står jo oppå hverandrel
- Har det ikke væ:'.: snakk om riving av
dette huset?
- Jo,men vi har ikke fått noen henvend-
efse. SeIv om vi vilfe få en ny leilig-
het- hcr nnne rzi 11a .lgl ikke bfi det
samme, Det ville bli dyrere også.
.Ted qk-i.innFr dodf åt eldre Som er SIir-
ne fløtter for å få det lettvint,men
-ia^ frly nnL Åa 1andts6r + i lh=lro nn

nat ar rr:nqkcl i n Å fldria nÅ -r-lo €nlL'

- Til slutt.Hvorfor er det aLltid kø
utafor luka di?
- 'Fi: .la^ Fi lzk daf cnarcmÅ I of an dån^

av en som bor tvers over gata her. Men
i^^ -r-^- q 

^,,--^ ^4.lot F^r .lot cf^Jca >!aPP Pa -"-r
an I i rpn nrrf f .lpr 

^d han SVa1 Le fo1.

meg: "Du selger på smilet,du morl'

DU,
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KAM PE 1{ UASKERI SKAL
KAi"rpEl.t vASKEar sKar, Åpl{e lcJei!,

Hadde Kampenposten korLnet ut ofteretså kunne

dette ha blitt en trist artikkel' Overskrif-
tenkunne da ha vært:"Kampen vaskeri nå sten-
ge".Oslo Gassverk sLuttet å levere gass 31'

april,tross kraftige protester fra hele byetr'
også fra Kampen VeL og vålerenga Vel'som
skrev brev til kommunen og protesterte mot

stenging av vaskeriet vårt' Det viLIe bLi for
dyrt å j-nvestere i nye etektriske tnaskiner'
mente rnnehaveren,KjeLl Arnesen'Derfor måtte
de slutte.Arnesen og Rut-h Finster har begge
arbeldet i vaskeriet i nange år.

Men nå kan vi heLdigvis melde at Kampen vas-
ke'-i skaL åpne igjen.Et mindre renglørrngs-
firma har overtatt og investertrmen med fru
Finster og Arnesen fremdeles på post. Vi be-
søkte vaskerietrog fant Arnesen blant kabLer
og cle lvi,s monteri-e maskiner '

-Når blir det åPnj-ng?

-Det er litt usikkert'nen antakelig om få
uker.
-Hvort Lenge har Kampen Vaskeri eksistert?

-Siden 1956,rla frk.TeIma Halvorsen start:er:
opp. SeIv begynte jeg hos henne i L957, og

overtok L L972. Da var frøken Halvorser'
blitt 75 år- lbegynnelsen Leverte vi bare

våtvask. Siden er det blitt både ruLfe og

tørketron'nel. Alt har gått på gass'

1{E I E1{

-Hvorfor ville dere ikke ha el-ektrisk?
-Vifle? Vi fikk ikke,fordi det var rasjon-
arinrr i don tsi/l: lJå ar dof \zicql- 

^åcqr^(-,*----sJo-
nering i

-nFrå radn6r i lzlra m.i å Fi ^f^ L.'nååv ^^-,.--, ...JO a mJ-Ste KUrIOer pga,
ÅoI I rnaa 

^hhh^lriaf 
')

-NIåi iri h:r r I !f i zl hef f nnk å ciare -sc1yq 
YJy!ef vvr

om vi aldri har avertert.Fofk har kommet
hi t Fr: h.l6 F\'.ran aa Fav tid: fvoFFør it,- ----- ,eg
stadig noen som spør om vi ikke snart skal
årne i n ien f)F ar lriccf i kke Fnrnr4vd ncd
andre vaskerier.Vi har alltid vært nøye
morl qlzrr'l Ii na c I rl'Li n^ na rrr'l I i nn Hor nÅ
Kamnpn rri I QO"^ :rr krrndonp lrA i.d\rpl- ci l- j-

rullet. Det tar tid og blir jo litt dyreref
rnen hvis vi ikke rulleL kunne vi Iike gjerne
c1.anno h61o f^rv6fni. - -,,-ngen.

Både frøken illvorsen,herr Halvorsen og fru
FinqfFr or -^m1o K:mnonhnhnoro fåh^o \/r-l-^

ri er nesten en familiebedrifi,for de er i
sfekt med hverandre alIe tre.Arnesen fortel-
I Fr A I de han r/år 

^ri+ 
| \'ri- d6f €avrof ni r-,,-,]gcr

nedover hele iJormannsgata,llå er de borte
nesten aIIe sammen.Derimot ser det ut tiL
at en liten bedrift som Kampen Vaskeri kan
f å 

^nh 
lzrmnan ma,l 

^6 
^r^v^ v i^^^.'-^L^'i.i Lore K leoevasKerlene.

IGÅp

! Nytt fra husokkopantene.I "-r 'I fortsettelse fra side fI.
I
II H.r, 

"-.o. 
nkknnenfpne .m å ho oå Kamnen?Hva synes okkupanEene om å bo på Kampen?I'I De av oss som er nvinnflvtta til bvdelen er

.r,6rr ^1.1- f^r 3 q" fått hrrs oo for dpf tri-JV€IL It vb rur ULL

velige lokalmiljøet.Vi fø1er oss hjemme her.
Men det er en mental påkjenning å bo i en

^r.',,,^^-F r^; l;-L^r -ar al, 
"r-. 

3 nir^rcUKKUPStL IcirrtsIi€Lruts rrryE rd J åJ,--
.-- 

^å 
r vanl io leiohnpr l)ennc .åk'. -"J en-

ningen er lettere å klare om "gamle" kampen-
boere f .eks, viser sin interesse f or okk'.rpa-
cin.on vo.t å hrnl{e n3 h^. .r3, ",,-...-- r-a nos oss o8 srdr av en
prat, gir oss ros og risl
Hva skal skje videre?
a)Vi skal utvide okkupasjonen til å omfatte

f Iere tomme,ubrukte IeiIi gheter.
b)Vi vi1 oppsøke flest rnulig husstander på

Kampen for å vire hva dere synes om okkupa-
sjonen,få med fler til aktivt arbeid m.m.

c)Vi skal trappe opPp presset på kornmunen med

dkonomiske krav,krav om informasjon og leie-
konfråkler.
d, sroR DaaNtD

flEICA 2?-lo. to
Kl. l0 - lC

Dette skal gj9res:
Avslutte de utvendige arbeidene
ningene i 49 og 53 (pusse mur'
takstein,skifte ut panel m.rn.m.)
TA MED HAI'T.fuIER, SAG OG KOM:

på sidebyg-
mal-e, legge

Kje1l Arnesen Hilsen okkupantene ____J



}|UA SKIER MED

FAMILIEKR(IKEN?
Norderhovsgate 1, 3 og 5 og Nannestadgt.
I er kjdnt som Familifl(oken. Disse gam-
1e fine husene i-nneholder ?J-JO lei1ig-
heter, men har i lengre tid lærl truet
av sanering. Terjesen-Bastiansen-planen
anser dem som trgrensetilfeller nel-1om
kondemnabel og rehabiliteringsmuJ-ig be-
byggeJ-set'. Ved1ikeholdet har det i I enø-
.å"Eia vært, så ;oo,-;å-ilå. "iaå'-ri"ilI"-Lida har vært så usikker.'

Siden i vinter har Lr.usene i Familie-
kroken vært til salgs fl-ere ganger.
Eiendomsmegleren som har med eiendomrnene
å gjdre kan opplyse at Norderhovsgata J
og 5 og Nannestadgata 5 fdrst bIe solgt
til- en revisor, som når det kom ti) styk-
ket ikke fikk ordnet med finansierine.
Derned kom det ny annonse i avisa. Ro-
a1d Stenberg, som eier flere andre eien-
dommer både på kampen og ellers i byen,
kjdpte aLl,e tre husene, beholdt det som
var i best stand {},lanne stadgt. ) og bod
de to andre fram til salg igjen.

BEBOE R.NES 
'VIENINGMen beboerne som KampenDosten har vært

i kontakt med har knapl fått vite hva
som har skjedd med huset de bor i.

Arne og Kjellaug Ilebakke har bodd i
Famili-kroken i 1! år. Ile synes de bor
bra, selv om de savner bad os toalett.
De har tre barn.

- Hva synes dere om at dlsse husene skif-
ter eier så ol'te?
- Helst ville jo vi som bor her eid dem
se1v. Vi har prdvd å snakke med andre i
gården for at vi kunne danne borettsla;r:
da vilre vi jo få [;;b";kiå; ;;';;;;kj3'
Iån til utbedring også. Men flere er
skeptiske fordi de i-kke vii sarse peng-
er på noe som kanskje blir revet. Og
vanlig bankiån for at en eiler fiere av
leieboerne kunne overLa ser ut tii å
være enda vanskelisere å få I stand.
- Hvorfor mener dere dei er riktig å
overta selv?
- Vedlikeholdet har værr elendis i ail_e
disse åra. Vl kjopre ma-Ling og pusset
opp fasaden sel"v, men det tok to år for
vi fikk titbake det vi hadde lasr ur,.
- Dere må også ha gjort mye for'å sette
leiliøhoton i qt'

- Jå, der e,. uri?ld,;å'J:il3iå?og ikke sa
lite penger. Men vi liker oss godt her
og vil gjerne bli boende. Kunne ikke ten-
ke oss å flvtte ti-l en drabantby. Der som
tnphoq or rt rri SOm bOr hef må få eafan_
tier for at Familihroken blir stående. så
kunne vi kanskje få til et borettsiaE.

SPEKUTASJON
Og vi st6tter famiLien Ilebakke idette synet. Selv om Famil_iekroken

kan se skrdpelig ut utenfra, har de fle-ste Ieieboerne satt leilighetene sine ibra siand. Riving er derior noe som korn-
munen truer med og som ikke beboerne kanforstå meningen måd.

I mellomtida sel-ges og kjdpes Familie-
kroken av Oslots finansmenn som vel- knapthar satt sine bein der og i.anst mindreer interessert i å flytte innl Så lengedet ikke gis garant,ier for at de samle-
hus ene på xanipen urir iiåerå"1-r8"iåir""
de mer og mer som botiger og fungerer ba-re son pengeplassering for rikfolk.

-_4



m åtte

Kampenposten var innom hos !,iv I(arin
Svendsen,som innEi l forrige måned,jobbet
på sykehjemrnet på Kampen. Liv Karin er
mor til en knapt 2år gamneL jente,Linda,
^o 

pnql i o f 
^redr.. - ^ , , , Je r .

Da Iille Linda b1e fødr, hadde Liv
Karin iohhpr ) Br nå svkehienme|--Hun
rrjrr,.lec ondr rlor ^d ÅncLar 3 €^-t()g 9nsKeL a l orLsetce.
Prob lemene beg-vnte f or alvor da hun skul le
ha daghjemsplass ti1 Linda.Det viste seg
at det ikke fanLes noe dagh jem for så små
barn på Kampen.

Hølandsgt.barnehage er det eneste dag-
hjem for småbårn.DessuEen passet ikke
i.pningstiden med Liv Karins arbeidstid på
sykeh j emrne t .

Den eneste utvegen var å søke etter
privat dagmamma i nærheten,Og Liv Karen
satte opp plakater over hele Kampen.

IIun fikk dagmamma, men bare til en
meget l(ort tid.Så b1e det å søke e!ter
en ny... I a1t har Linda hatt 5 dag-
marnmaer i løpe t av de 22 nåne dene hr.rn
har levet. Da den siste dagmammaerL måtte
-9 ^,.r-^L-.- 1-1^ raf for mvc-Tiv Ka1i6Pa >j/R\ErruJ,u r

måtte slutte i jobben for å være hos
sin datter.

Det er klart at Liv Karin er n0dt Ei1åvære uten j obb så lenge hun ikke får
daghjemsplass ti1 Linda.Det sier seg selvat hun trenger å j obbe for å forsdrge dembegge.For å fe Iøst problenet må de flyttefra kampen,selv om de gjerne vil bo herlLiv Karins tilfelle viser klart ar
T?"C"1en på daghjernstilbud skaper alvor_
lige vanskeligheter for farnili".,._
VI TRENGER FLERE DAGHJEMSPLASSER PÅ KA,lPEN!

Kommunen burde ha tilbud om en dagmamma
som kunne tre inn i slike krisesitu;sjoner
som denne,mens en venter på en mea .ruiig
1@sning.Et slikr tilbud fins i andrebydeler.

IN

tt e

KarLiv
flv

Kampenposten har hatt en prat ned en gruppe
ungdomer på Kanpen.Vi traff dem mens de had-
de dugnad på ',Kaupen denighets r:ngdorossenter'l
i Norhånnsgata 36.
- Klultben har 37 nedlenoerrmen noen kvelder
har vl vært opp tll 60 stykker her. Da er 1o-
kalene fullstendlg sprengt.De fleste soro går r'-'
her er under 16 ilrrselv on øvre aldersgrense
er 18 år.
Det skal settes i gang flere nye gruppeakti-
vlteter I klubben.Dessuten er det åpne kveld--
er med sangrsplll og vafler på tirsdagene og
annenh\ter lørdag.Av og tll har vi egne tema-
kvelder hvor vi tar opp forskjelllge enner
t1I dlskusJon.Det kan dreie seg orn f.eks.por=
nografi eller prcbleær i den 3.verden,
Det var. i det hele tatt en aktiv ett-års
klubb vl besøkt€.
- llen det er trangt herrog vi er mange ung-
dømer på fanpen. I strøket eL det cotrent
200 i alcleren å3-18 åt.Det er dessuten er
det nange over 18 år som er helt uten fri-
tldstllbudrså det er klart at vi trenger et
sted tlI.
- Hva med Brinken 3I? foreslo Kampenposten.
Her stiår et bla hus tomtrog det er fare for
at det kan bli revet når som he1st,Det kan
selvfØlgelig bli et bra "sted å være',.
Dette var en ny id6som vakte en viss inter-
esse. Elet ble en kort diskusjon.

((V E L'E T MÅ
SEG TilERE FOR
- I den senere tid har ungdomen i ftere by-
deler vært 1 konfllkt ned polltiet.Årsaken
kån være at de holder til i gatene og på r-
banene I nangel av noe annet sted å være,
Skjer det noe slikt på Kanpen?

- Når polltiet kjører gjennon gatene og ser
en gjeng rDed ungdouner.blir gata rydda. Da
får vl besk jed on å spre oss.ba det er hard-
ere på Tøyen enn her. på klubben der har po1-
ltiet vært flere ganger.

- Hva synes dere om Kampen Vel?

- Vi har lkke hørt noe særlig o!0 velet. De

driver nest med de eldrerog er ikke noe sær-



Kampenposten har snakket med tre jenter orr
hva skoleunger på l(arnpen er opptatt av. Det
er AnlKKen IJ ar, lrlne II cr og br IJe som

er 10 år. Det første vi spurte om var hvordan
Anikken likte at hunvar blitr flytta ned på
Gamlebyen skole for å gå der i ec år, fdr
hun igjen blir flytra opp til Kampen for å gå 9.
klasse.
Anikken:"Jeg vi1le mye heller gått på Kampen
holo ti,Jon mon rlor or i]rko ciLLerr er i..- Jeg
hl ir flvfrå onn ri I Kamnpn ipien til nesEe år'
Hvjs skolestvrets bestenrnelser går igjennon.,
skal de som skal opp i 9.til neste år også gå
det året på Gamlebyen. Avgj@relsen vi1 bli
tatt om et par uker.

Bl1de fra venstre: TrondrRune,GelrrKen.

l{oen aY harna på

Kampen sier sin mening
Kampenposten:"l4en hva driver dere med i fri-
riden ?"
Anikken:"Jeg rir oppe på Trosterud. Der
er jeg hver dag. Tenk om vi kunne få en hest
her oppe. Så kunne vi hatt en kjerre, også
kunne de mindre ungene få lov til å sitte oppi
og kj6re rundt på 'Kampen, sånn som dem

Bjør på Ehebeegs El1ers så synres jeg aL
både barn og voks,ne sku11e få være mere sanrmen
i fritida. At vi kunne gjgre sårn som dem har
gjort på Skjerren. Der har de bygget er grende-
hu9, rrvor a1le kan treffes og drive med for-
skjellige akrjviteter. Det kan også leies ti1
f nrck i p 1 I i op t i 1 r ro 1.nrnger osv.
Kampenposten:" Finnes det ingen ting å gj6re oå
skolen etter skoletid?"
Trine:" Det er noen fritidssysler, som hånd-
ba11, fotbal1,, bordtennis og keramil<k. Også går
vi på rnus i kken .

Kampenposten:"Hva syntes dere om de tingene sotn

veIeE har arrangert for ungene i strgtket?"
Silje:"Rebus14Pet var finc for det var litt
annerledes enn deE som er blitt arrangert tid-
ligere. t4en jeg syntes at det kunne arrangeres
leker uten ar de! blir tildelt premier Ei1 de

som er,flinkesr. Også syntes jeg ar vi kunne
lage en film om Kampen, sånn a! andre mennesker ser
hvor fint vi har det her opPe."
Kampenposten:" Hvordan ei'forholdet mellom dere og

fremmedarbeiderbarna som er l:eg1'nt på skolen
If ILtEt UCL Bd! urd,

som vi ikke får. De slipper blant annet å spise en

de1 av den rnateil vi lager på skolekjøkkener.
Karupenpostcn:" Er ,,1et el lerr not'- dere vil
ha annerledes på Kampen?"
anikken:"l,loen gater oå Kampen skulle stenge s a\/

for all biltrafikk,sånn at vi fikk noen steder å syk
Sånn som det er nå har vi bare skoLegården og der
er de! ikke lov til å være. Det kunne også godt
værl el disk.ocek som hadde oppe et parkvelder."

Å.,',;"Å
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INTERESSERE
U N G DOMMEN!>

119 interessert I oss. Hvorfor kan ikke velet
starte en ungdonsklubb? Vi bllr ned og Jdberfor det,vl.
- Hva nener dere om byfornyelsen på Xaupen?

- AlIe wrgdomene er irct riving.Gårdene bør
pusses qpp og ordnes på,sllk at folk kan bl_i
bænde der etterpå uten at det bllr for dyrt.
Rivinga på T6yen og crtnerløkka er helt syk.
Kanpenposten var hjertens enl.grog tokså far-
vel ned rrgJengen". Trine
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KA M P E I{
Kanpenposten hår snakket med fanrilien Larsen
scrn bor øverst i Bøgata 5.Farnilien består av
Renå og Rotf, Ei-når 5 år og tvillingene på
ca. 2 år.

"Hva s1'nes dere om å bo her på Kampen?"
- Vi trives sva-t bra , jeg er tØL q
oppvokst her,Ren6 har bodd h€r i 7 år, 09
det @nsker vi å fortsette med.Men det er da
ting vi synes @r reLtes på likevel .

[rr-,= Å- +.^- ^r.--tpel?"
-l-te* m:nol er I ekenl ^ccor 

cnn ar lntaaa F-gy

barna,dessuten er de for dårtig utst)rrt.
Vlppe og kar-use]l i Kaq:enparken er jkke
nok for al-Ie de ungene som er der, og de
a* 6^- r,-h^l-^l i -^ t hFrl-o fnr Åo mi ..ct -s rur vdrs^galgc d --*^-
De nå ha andre feker som sandkasse og
mtsjebane.Det burde også vtre en gangbro
over Økernveien slik at alle kan kcrranne til
og fra Ola Narr uten fare for Livet. -
-En arnen sak vi mener rrEmgler på Karq)en, er
er et hyggelig samlilgsstd - sånn som pub'ene
i Englard fungerer.Der kunne kan'penlceboerne

1------

Vi har såvidt hatt kontakt med noen pensjonister,
men dessverre ikke fåct gjennomført et intervju.
Det viL vi komme tilbake tiL i neste nunmer av
"Kampenposten" .
Fl l årc \/i qoli nf or\rirrFnc åt daf ar månd+ 3 oppgaver
å arheide nerJ i hwder^n r/i i ?a^åtzci^n6n Vil ta
onn di qqp r qtvref i Kannan rzai nn aialg yil.l

I J eJ I

3-BA R 1{ SHUA

AU(lPPTATTPÅ

Vårf svn ar at KamnFn \zA I h.rr ei- i I I e "-- , "-.r.... I
for å ta opp slike saker.Det bør da skje i tilleqq!
til arbeidet for å stoppe forfall og få ti1 at " 

l
boligene på Kampen forbedres slik folk selv vil, il
ti)Iegg tif å arrangere eldreturer,fT. mai fester, I
rohrrcld^ +^r hrrn i-lslurrpt, formasjons- og hyggemøter,osv. I

ifor at f.eks ønske orn daghjem på Kampen,om et sted
I
!å være,behovel for lekeplasser,ol blir gjort noe

Men forutsetningen for å klare et slikt bredere Iahdåci6h6n! i hr'Å^l.n er at flere kamnenbOere blirl
aktivt med j- arbej-detl I

I
------rrr --r- -----

KA M P E N V E t S VIRKSO'YIHET

I oktober skal Kampen vel arrangere eldretur til EidsvoLd.
Planene er at det dessuten skal holdes ve]møte sist i sam-
mo nåre.len-vi nrdver ooså å "å ioano et rebusløp for barn.

' 
v! yrev!!

men titlspunktet er ikke fastlagt.Like oppunder jul skal
vi ha et mØte tit hvoi vi håper å få lagt fram de under-
søkelsene som er foretatE av Saneringssjefens kontor.
Før c1eneralforsamlinga j februar 1978 kommer en ny utgave
av "iampenposten"

AVTSAS øKONOflll
Til nå har vi basert avisutgiftene på velkassa og på noe
låccål- f i l Fnllr cnm iklza hnr nÅ i<rmn.rn \/i frrrkLor datsro

nun'meret i ca.2500 eksemplarer,og deler det ut til a1le
h!rcc+^n^ar i efrdkat rr: 

^- 
mad nac+a-.___- .,lujnmer ma vr pga

^f de+ hlir Fnr,lvyf.heorense lttdF-inoa tif medlemmef aV
velet.Det vil da bli organisert dørsalg og salg fra stand
til folk ellers i strøket.og det blir mutig å teEne seg
som abbonenter.

FAMILIT

ta seg en Øf eller spise litt og treffe
andre og utveksle nytt. Den gamle politl-
stasjonen på andre siden av kirkerr kr:nne
for eksenpel lrtrL et fjxt sted.-

"Er det andre tjrrg dere vil ne\rne?"
- Vi er opptatt av trafikken på Kampen.
Bydelen skulle ha vst stengt for gjennonr
f +siråf i kk d: rri I I o dof l-r'l i +nrnaara ", uQ vrfre seL vrf uryyycre å
bevege . ig .Hvis det i tillegg ble laget
en parkerjngsordnlng i utkanten av bydelen,
vilfe det bli rollgere og gater og hus
konne ner til sjn rett.Nå er det jo bi_ler over
overalt: -

"Noe fi€r dere vi1 peke på?"
-Vi synes Kanpen Ve1 viser seq litt lite.
Det er få nedlsw,øter,det haåde væ.t bra
ned ner n€11cm generalforsamlilgene.

El-Iers vil vi understrel<e at vår bositua-
q'inn ar hra \7i h:r n.^* !,usset opp og nodernisert,
lagt im bad og wc,ha.r koselig have , og vi
håper at flere på Kanpen skaf {'å ,L;l: like bral-

r---rr--r l--r--r--r-

I
I
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HVoRDAN KAN DETTE FOREGÅ
Ya i@yen er deE rngen

iiirlffili#Hru ffi
som ti1 og ned går utover ranmene r,i1
"Soneplanen".Det skal. b1i tettere og
trangere, og det ska.l bIi enda flere kon-
torarbeidsplasser på T6yen.

-u-'rr-nJiiitt---i
beboerorganisa- |I dag ser vi resultåtet av Tdven-sane-

ringa.Digre ICerasjes konrorbiokker med
ca,I000 arbeidsplasser i rillegg til 3
store boligblokker.Innskuddene for Iroms-
leilighetene er på 26.9O0 og husleia er
460kr.For 4-roms leiligheEer er innskuddet
54.900 og I069 i husleie. (Ta1l fra Arbei-
oerDLadeE I9l5. )

Dette er "erstatninga" for den garnle,
hyggelige ltagegata med sine solide trehus,
sitt småbutikkmiljø,.imelige leiligherer
ug et veletablerte sosiale milj@,

Som om dette hærværket på T@yen ikke
var nok,har a/ s Eiendomssanering fått en
ny kontrakt med Oslo kommune. De river i:
disse dager store deler av Gruegaca og
KolstadIara,

I6 hus med 65 leiligherer i god stand-Jves. Der siste trehusmiljøet på t6yen
...å vike plassen for, to 8 etasjes og en
6etasjes beboerfienrlige boligblokker.I
ti1 legg kommer en 6etasj es kontorb 1okk.

I BysEyret- var det bare uenighet om
hgydene og utforminga av p lanene ,kun R0d
Valgallianse gikk imot al1 riving. DNA og
H gikk i spissen for å få gjennom dette
uhyre tvilsomme byggeforslaget.

Det er viktig å merke seg at de nye
L,,^-;^^^-^ ,.i 1vrr Bt trange og m0rke uterom
i en bvdel som har prekært behov for mer
uLeplass.Dessuten vit @hetene b1i svært kosEbare.

sion som akr'i vt reiser
-i-^^ n^-{^- a..-^rlnga.uerror Iungerer
stånden som f ins blant
^^.'1^ l---.rr.^^--^

NrlyLLttEvc,

fortvilelse,
BYDELEN TRENGER

men snm enkeltnprc^norc hr UXI
I
I DERFOR EN BEBOERFORENING:

kampen mot rase- |ikke al1 den nLot- ibeboerne som en

og vi skalKontakt oss i redaksjonen
stå ti1 tjeneste så langt vi
jr;,;,;"..a,"f j;+* *l i*l** ' -rh 

'\\

"f;;1y'+r' 1, t* -eU5 
:

Jn*r;11--lrt'r ' I-]krq
ur..*l--l+,'irr-
r.i:i o'% i{ r
flrl rrr-ftrr:'i"*"'f'l-f H-.' ""

.ii:r-r r'* rr', -: _.,. ]q{;T;
r;f'-

Angrepene mot strøket er ikke ferdige
eCter Enerhaugblokkene,Tøyen-senEeret og
og T@yenVest-blokkene,Me11om Jens Bjelkes
gate og Åkerbergveien planlegges det
flere steder, så vidf Kampenposten veE,
rlvrng og nybygCing. Der gjelder i deler
avBorggata,på )lustadtomCa og i kvartalet
me l lorn llåkonsgat a og Sverre sgate .

"Soneplanen" for de indre bydeler i Oslo
gjør der mulig å bygge sværr retr,Tøyen-
Vest-blokkene utnytEer dette rnaksinalt,
I Eillegg skal kon!orblokka bygges,noe 'ffi.rcw

Skal det bli slik her oqså
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Kclmpenposten intervjuer
Scl nei ingssjefen og Byplo nkonloref
H1/: qk _iar mad nl enana fnr ''{:mnon?

17.april i fjor,vedtok bystyret Bstiansen,/
terjesen-planen.De konkrete resultatene av
dette har enten uteblitt,eller vært svært
negative,Rlving av det solide trehuset som
sf o i Rri nken I 5 oo 'rf tl rri. f i r- arr l-rohnagng
i Rrinkpn 'll Iionor <nm okqemnlpr ntrf siSte
cr o-iorf for å få hrrqef ri rri nosk I art - For å
klare opp i komrnunens pfaner,kontaktet Kam-
penposten Byplankontoret og Saneringss jefens
kontor.

byplo n konto ret
Vi traff ark. Peter Kristensen på ey-

plankontoret den lO.oktober.Han fortalte at
p/r-^t..-. -å rzrr rrnÅor l-rorrl-rai^ind Man', -.*..rngen
or Å lr'l:r I oaao hi'^r.l:n +r^f i lzLon n:rlror-- "-- rngs -
behovet,fell-esarealer og institusjoner skal
innpasses i bydelen.
Videre fortalte han at det var kormet forslag
fra E,Melvold om boligblokker på Sporveis -
haII-området. oslo sporveier nå først- vurdere
sine behov fdr detf.e kan komme nå tale-Dess-
uten er det kommet- forslag om nybygging og
rehabilj-tering i kvartalet meLlom Sørumsqata,
Bøgata,Nittedalsgata og l.lorderhovsgata. For
trykkbassenget i parken,er det flere forslag
ti1 bruk: Kontorer ti1 Oslo idrettskrets,
carr.rch-hal l ti of qnacr 1\ ^- !rvd^o-

-rsta\LL JFLJTcIL !atr-Prtr/ rv9 u)yuc

holiohlokk- T-oer av disse'orslaoene er
ende l i r: avk l ayet - Kå-.Fnn-qj-an en'rrl-a fi1
slutt om hvordan de så på Ieilighetsokkupa-
sionere i Brinken 49 oo 5j- svaref var at
alle husene I tsrinken var blitt undersøkt av
folk fra Saneringssjefen.tlår konklusjonene om
k^rf fid ar l.1a-ø ar det onn l-i I noli fikefne
å ta stilling. Det kom kLart fram at det skaf.
a- L,r:.fi^ ^ni-i^. til for å forhindre riving,
At hrrc6na m> l oc na 16Aåraråc hår lzåncL'io and

virkning,men ingen av Je planene som er lagt
fram konkluderer med rehapilitering av hele
Brinken. Enten så rives omtrent alt,ell-er så
rives det noe.

3o neri ngssjef en
Etterpå kontaktet vi pr.teLefon ark' Børre
Seip på Saneringssjefens kontor. Han fortal-
te at de husene som i ts,/T-pranen er stemplet
son kondemnable elfer grensetilfeller,bLir
undersøkt . Denne tekniske under -
sØkelsen settes opp mot hva det viL koste å

modernisere huset ti1 "minste standard",om
huset står i veien for en bedre utnyttelse
av tomta,osv. "Minste"standard" omfatter !'lC'

ba,d/dusj,plass for vaskenaskin !9 kjøleskap,
elektrisk oppvarqing,min 40-60m- for to per-
soner og min 6Om' for tre pers. For hus som

foreslås reha-bilitert,viL det bl-i satt opp

utlcedringsprograruner. Det er planer over hva
som skal gjØres med husene,og hvor raskt ut-
bedringen skal skje. Planene pålegger eierne

å utbedre husene innen en gitt tidsfrist. På
sndrsmål f ikk wi wi fe.åi- lrfl'.Fdrinn rrr''ler pin-

stestandard ikke viI godkjennes.Seip sa vid-
erF a1. det fFdaeq forslao ti l nvhvoo i delefYY ' V

err oar'le Rrinkcn Kamnennosten har fra annet
hold opplysninger om at Eiendomsinstituttet
blanlegger hus i skråningen mellom Brinken 7

og L7, dessuten at "Statens innvandrerbolig-
er"pnsker å bygge på tomtene. Ullensakergata
B,13 og 15.
På spørsmål om Brinken 49 og 53,fikk vi til
svar at dette var en. sak for politikerne.Det
bfir her en aweining me1lom hva rehabilite-
ring vil koste,om området ved nybygging kan
gi boliggevinst,om miljøet i gata er så ver-
Åi Frr'l I f rf 

^6f 
hdr Luer D€Vå.I€S ; OSV. 

,^
T Idnaf å\r hdeIan qLål }^rrrcfrzrof f: cfiIIina i \ur rr!1rY

tiI Lmdersøkelsen av husene,Det skal så 1ag-
es planer for nybyggingsområdene.Da skal og-
så utl:edringsprogramrnene settes ut i l-ivet.
"Det vil nok komne flere forslag som vil stØ-
ftr mof Kamncn \/Fls qvn om at al le hrrs skaf
roh:hiliforocrrc^ Rdrra qoi^ fil clrrff

(rnoriraceioFon hrr nlaner .m å 
^nnrpJ-j-e 

et
infnnaqinnqk^nfnr i den rerJlac+e fiqkcbutik-

ken i Norderhovsgata.Det er uvisst oxn dette
lror i frrnlzcinn i hdct al lor farct rrf ni=J nY-

Bakqården i Brinken 53.

kommentqr
frcr redoksjonen
1.
KåmnFnn.qJ-pn npnpr af frehoerne nå Kemne4 gft6l
få skikkelig boligstandard.Men når påIegg orn
minstestandard settes sanmen rned stramme tids
rammer,kan det fort bli kostbart. Er det da
riktig at husleia skal Øke i det hele tatt?
BØr ikke finansieringen pålegges kommune og
aArÅai or)

Hva synes du om dette?



2.
I'lår Saneringss jefens unclersøkelse er klar,viI
rivningsfaren for rnange hus øke. Rivningspla-
ner kan da foreslås for Boligformidlingsnemda,
selv om tonta vil bli stående ubrukt i manse
år etterpå. Dette går vi sterkt imot.

;. t^-. lrn fiI r.'h.'^ ,ging som allerede forelig-
ger og de nye forslag som er i vente,betyr om-
fattende riving og nybygging,En slik utvikling
ønsker vi ikke.

4.
Vi må samarbeide på Kampen for å forsvare våre
interesser mot riving av brukbaie hus og kost-
bare ornbyggj.nger. Vedtaket i Kampen Vel fra
februar L977 må forsvares. Her står det bl,a:

A) Nei ti1 B,/T-planen,som betyr riving av 100-
?nl lai'l i ^h6f6r nn hrrani nn :rr (6R-?-lQ nrre
dvre l'r'lokk'lei l i oheter.

B) Alle bolighus bør istandsettes og rehabili-
teres etter beboernes behov og økonomi.

c) A1'le Kamnen-heboere må sikres borett,

D) Minst nulig nybygging i bydeLen.

Vi oppfordrer leserae tj-I å kontakte oss. Si
hva du mener om planene for Kampen.

trua enn noensinne åv rivings-
hus som står for tur er

rrvr_ng.
Vi mener at hvis elle kampenboere en helg

setter et annet gjøiemåf rilside,blir med på
en innsats i okkupasjonen, vil vi gj6re et
langf og solid skritt framover mot effek!ivt
forsvar av bydelen vår.
Økonomi

A1le okkupantene betaler et innskudd og
fast husleie.Dette går inn i en felles kasse
som brukes uil oppussingen.Til nå er det kosta
på omrrent 10.000 kr på 49 .q 53.Derte er
vedlikeholdsutgifter vi skal presentere for
komrnunen og kreve at den betaler.Den er irus-
eier og har forsømt sine plikter.Dessuten
krever vi å få standard leiekontrakt avkotrilnunen.

Fortsettelse side 4.

- 
I april i år tok en grupppe kampenboere

, initi ativeltil okkupasjon av leiligheter i
Brinken 49 åg 53.En ville ikke lengre finne
seg i komrnunens forfallspolitikk.I nedre
Brinken har bra leiligherer ståtr tomme over
lanp rid os forfalt.cata holdt på å bii ei
ttspokelsesgate".

Vi som er okkupanter nener at boligokkupa-
sjon er en r:iktig og helt n@dvendig metode
for å stoppe kommunens raseringspolitikk.Vi
har stOtte fra ca.300 personer - naboer,andre
kampenboererKampen \le1 og fra andre bydeler.
En støtte vi har fåtr ved å stå på stands'
gå på dørbesOk og ellers snakke med folk vi
rre! ruvLL '

Kampen er mer
planer.I,leste

NYTT FRA HUSOKKUPASJONENE I BRINKEN
Br.inken 31 hfor det kan skje i I
ok65;l-
Ras.;fig og uvisshet om planene og Brinkens
videre skjebne f@ler a1le sterkt.Det hasterll

Slik Ieilighetene så ut da vi starta,
kunne noen og enhver miste rnotet.Ved manges
innsaEs og gå-på-mot har det skjedd ganske
mye.Det har vært holdt flere store dugnader
med ner e1ler mindre nevenyttigermen arbeids-
villige aktivister.Det har blitt nedlagt over
2000 arbeidstimer siden okkupasjonen starta:

Av st drrre nrhe i dcr rri rri-f drrpr - kan nevnes:

I 49 - nytt tak på sidebyggeE, maling av
yEtervegger, innsetti.nq og sikring av dprer,
isolering innvendig,nyt: golv og golvbelegg.
I 53 - pussing av mur og maling utvendig på
sidebygget, innsetEing av doble vinduer,
indre oppussing av to leiligheter.
Kampen Vel har forhandlet med kommunen om
utvendig maling.E11ers har vi kj6pt eller
skaffeE rimelig de andre materialene,

Oppslutningen om okkupasj onen.
I begynnelsen var det slor oppslutning onl

dugnadene, men dette dabber av ti1 :roen få
faste.Rehabilitering av Brinken må ikke bare
være okkupantenes og iroen få faste aktirjisters
oppgave alenb.A1le som bor på Kampen må stå
sammen og 1øfte i flokk for å greie å nå det
fe1les må1 å bevare bebyggelsen og forhindre

\,i.J('-,"1/2t, $*

BRINKFN 49



12

GRATIS DAGHIEM
Daqhjemsaksjonen som ble oppretta i 1976, har
dette som sitt endelige måI.
Vj- arbeider for Økt tilslutning ti1 dette krav-
et, bla. annet ved å hofde fram at ansvar for
barna ikke bare er en privatsak for de enkelre
foreLdre, men Like mye en samfunnssak- og at det
derfor må finnes et skikkelig daghjemstilbud for
alle barn med gode utviklingsmuligheter under
betryggende forhold og etter forsvarlig pedagog-
i cL l- i I ra+f 6l aani na

Det er en forutsetning for kvinnenes grunnlovs-
festede rett til arbeid at det finns gratis dag-
hiom l-i'l :1la l-.rr-

Høsten 1976 samla daghjemsaksjonen inn over

IIL ALLE BARN

I8.000 underskrifter på blant annet di.sse kravene:
Ingen /kning av daghjemsprisene:
Fl err od l'redrc daah-ieml
For økt bemanning og økte bevilgninger til daq-
hj emspersonalet .
nanna 

^Lci-nan 
r/ar on rri lrf i d drrrnn ii 'l åt atcl a hrr-

styre ikke våget å gjennomf/re så drastiske pris-
stigninger som opprinnel ig planlagt.
Her på Kampen finns det ingen daghjemsplasser.
Behovet er stort. (det viser intervjuet med Liv Kar
helt klart.) Hvis du har lyst til å være med å
gjøre noe med dette, kan redaksjonen i "Kampenpost
en" formidle kontakt til folk som har tenkt å
starte en lokaf gruppe av Daghjemsaksjonen.

r q\rrr6rc6hF---- ---B-rTv-ItaViiigrengå uei----- -----lI
Il-lt_!tl
'i I

I
I
I
I -Folkem@te i bakgården ti1 Små1ensgt.I4-Tlf*F:T- i
I

14 august oJ<Jcuperte Vålerenga Ve1 srnålensgata ?o1_a?londdlirgsnemnda 2 gar'ger - i fornnnns- ir4,som er en mursård rra leto-8o åra.Husei ::?f:^??.fn:^h:_jg: iygl:+ I lvsfvreS ir ' -:n6ard i f^.6^ti ;:----- L.'i ^ *tl i f ikerno h:rlrlrla ^iOrt det de lOVet.ihar en nl€get høy standard i forhold ti1 andre ilvrb l /1rL^clrrs rouuuc 9J

!øfiger i strØket.Utvendig vedlikehold er Fl-ertall-et i bystyret har uttal-t til oss på

lfullstendig fors@mt,noe som er gårdeierens Vålerenga at de er inot riving av Snålensgt 14.
!pf* å utfØre. Yen. r stedet for å avgj@re saken, valg"te de

; -- ---
loppkjpper-åg Ooiigspekutant i nyen,tj6ii! saken tilbake til"formannsskapet der de vet I
;g".aån-for åa t3 år siden og eier dessuten ac rrertallet er for riving. I
lstore deler av kvartalet. BareØd Valgallianses repres ntant i bystyret I
lFram til i dag har T.Bjerke tatt folk bo på frerffnet forslag onr å gjenoppta diskusjonen I
imånedskontrakter og latt gården forfalle - o9 9)Øre-om fonnannsskapets vedtak-men ble I

iiffiåii1rffii"iT5*Tlinir#"T'Hn3l?lfr*". _i$lJ#;*raker er rerløois ukker ri1- |
lsom vanlige folk ikke har iaa til å tenke på T*:, os nens derure uthalingspoliLikken ilengang. - pågår, pusses huset opp for fullt. I
! eolignemnaa sa ja til riving.Deres begrun VåIerenga vel arbeicler nå med å spre 1n- i
lnelse var:' T.Bjerke er: kcxrnei så langt i sile forrnasjon om saken og å kny*te folk til !lplaner. 2.l4rrhuset scrn står der er frqnned for nusel. !
Itrehusbebyggelsen på VåIerenga. Vi på Vålerenga gir oss ikke i denne saken I
latt. rcrn ti pa våierenga vet at dette lkke og vil forsvare huÅet med alle nridler: I
ier en holdbar begrunnel-se. Vi vet at går dette huset, er det første I
i vet-'et har g3ort a1t de kan for å endre skritt i raseringta av kvartalet oq på lang I

lbi.r"tl Trygve Bjerke,en ikke ukjent tomte- å ikke ta. sti1lj-ng,de-åtemte for å seide

vedta :+ om rirzino Saken har v*.t oppe i sil<t hele bydelen! |ts------r----------E---------------rr----------d


