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IF * * * * KATilPEN VEL NYTT * * * * * *
KAMPENTRTI\4}4EN ER STARTET

Torsdag 6- oktober kl-l;-.1 5
startet vi neci trimming i
FROGGs regi. Det var ikke sir
mange sor.' kom oå fdrste tre-
ning, nen clef takerne var s..'ært
entusiastiske- Flere runclers
oppvanling i gymsalen på
skolen, ø\'cls('r cg til slutt
L.aIIspiJ I g jorde oss \iarl:re ca-
s-ii tr.re.
ii|e'rii kan være rned på trinimen?
Alfe kan være ned, gamle, unge
spreke 1;<, J-ate. Vi legger opp
sånr, at alle kan trirnmc etter
sitt nir'å. Så her er det Lare
å kaste seg utpå og kcmme i
forrn.

i.r*år foreg;'.r det? Iiver
TORSDAG kl. 17.45-18.45. i
gymsalerr på Kampen skole.ttøt
opp på Kampentrimmen du orrså

FORENINGEN TIL NORSKE
FORTIDSMINNESMERKERS
BEVÅRING

har Kampen Vel innledet et samarbeid med.
Det er Brinken 3l som er det fØrste huset
vi samarbeider om for å hindre riving av.
Vi var på befaring der s€unmen med dem, og
fant huset i sterkt forfall. Dette var i
begynnelsen av september, og siden da har
huset blitt enda dårligere. Presenning-
ene har b1åst av taket flere steder, slik
at det regner inn. Dørene er brutt opp, og
det er tydeligvis noen som holder til der.
Oslo Iiommunes politikk med å la huset stå
uten å reparere gjør at det i dag ser tem-
melig iIIe ut.
Karnpen VeI har planer om en fel1es rydde-
aksjon og ny offensiv ovenfor myndighetene
sanrmen med fortidsminnesmerkersforeningen.
Måtte det fØre til at huset bevaresl

Kampen Vel- har meldt seg inn i foreningen
for i tillegg til lokalt samarbeid å holde
oss orientert om bevarir^gsarbeid ellers i
Iandet.

PLANER FRAM TIL JUL

VEL-MøTE 26.OKTOBER
PÅ DETI'E MøTE SKAL VI DISKUTERE REHABIL-

ITERINGSPIÅNENE FOR FAI{ILIEKROKEN. HVA VIL
DET KOSTE? FÅR BEBOERNE ANLEDNING TIL Å
NOEN EGENINNSATS? I TILLEGG TIL DEITE
EKSEUPLET PÅ REHABILITERING, SKAL VT FÅ
IGANG DEBATTEN OM PLANENE FOR REHABILITERING
ELLERS PÅ KAMPEN. VT SKA]. INVITERE DE SOM
ARBEIDER MED DISSE SAKENE TIL MøTET, OG
HÅPER PÅ STOR OPPSLUTING.

VELMEDLEMMENE INNKAI.LES I{ED EGET
RUNDSKRTV,

BARN
åF56'så iår tenkt å fortsette

tradisjonen
Arrangement
november. Se
detaljer.

med rebuslØp i bydelen.
skal gjennonfØres i slutten av
på barnesiden for flere

I DESEMBER
f@r julestria

Litt visesang, et kåse-
ri, kanskje en film, noe å spise på og ut-
loddning. Planene er foreløpig noe 1Øse,
men hyggelig håper vi det skal b1i.

KAMPENPOST.EII. NR..4

Årets siste utgave av lokalavisa skaf
distribueres før IilIe julaften. Det blir
intervjuer med noen av bydelens "kjendiser"
lokalhistorie, Brinkenreportasje, loka1e
nyheter, og annet vi håper har interesse.

TIL SLUTT VIL VI OPPFORDRE DERE SOM LESER
AVISA Å SKRIVE TIL OSS. VI VIL GJERNE HA
MER KONTAKT. SKAL AVISA VIRKELIG BLI BYDEL-
ENS EGEN, MÅ VI FÅ INN FLERE LESERINNLEGG,
HøRE I\.18R FRA DERE SOM BOR I STRøKET.
GOD LESING - VENNLIG HILSEN REDAKSJON.

En ting i tillegg: om du bor på Kampen og
ikke er medlem av K€rmpen Vel, b@r du snar-
est bl-i det! Det er idag omtrent 500
medlemmer. Med deg blir vi 501! Kontakt
redaksjonen -

KAMPENPOSTE}I
AVTSA Ttt KAtlPEht VE[r3,t979

SKRIV TIL OSS 3G SI DIN MENTNG

OI4 AVISA.
ADRESSE: ROBERT LORANGE

BRINKEN l6c
REDAKSJONEN HAR BESTÅTT'

AV: ROBERT, JON,GRY FRøYDIS,SIGRUN'ANNE

TIAI{}JE,STIG OG JOHN GUNNAR,KNUT,KIRSTEN
Redaksj onen
avsluttet 5/LO-78
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EGET VEL-KONTOR OG UTSTILL.
INGSLOKALER

se l skanel- Kilnsf p: Arhei dsnl assen har
kjØpt Nannestadgt.T. Huset skal moderni-

l.'l i La-+ar rrorkqf ori 
^d 

rt+c+'i l l i nac-ssre> vY urr 
^vrrLur r vY qur

lalzrlo T Åra l-ron,,++^- i^r åir r-^^-*..ycces oec crr rager og er
til flten nytte for strøket. Kampen Ve1
har vært på et orienteringsmøte med daqlig
lcder av selskancf- oo dcf qFr rrf som om vi
kan leie kontorolass i huset. Dessuten skal
det gi-s mulighet fcr lokafe kunstnere til å
bruke utstilJ-ingslokal-et. Vi ser f rarn til-
videre samarbeid om prosiektet.

Både i mai og september har Kampen Vel og
boligokkupantene i Brinken 49, 49b, 53 og
53b samarbeidet om å forbedre boligene.
Ved siden av å isofere qulv har vi malt
rr+6 

^d 
i hh6 16nrrorf f 

^L ^d 
r|i ndrr" r..-_er, satt

inn ovner, reparert oq pusset murveggene
o.l-.. 20 av nesten 5OO velmedleruner fikk
: rl.^ i i^{ ^r^ i { + ,lnnå mFn f cnk hrra Vi kUnnee Yr!r

ha gjort hvis vi hadde vært flerel I pau-
Tsenc lraclde vi fe-LIes bespisning og diskusjo-

.)er. \ri r Vef-styret har furt på hvorfor
tict ikke er større oppslutning om dugnadene.
Er det stor uenighet om å fors@ke å bevare
Ijrinken? Bør vi arbeide på en annen måte?

Tidlig på nyåret 1979 skal Boligutvalget
behandfe Brj-nkensaken. De komrner ganske si
sikkert ti1 å gå inn for å rive noe! Hva
o idr vi f cr å h i.ndre det?
SKRIV INN TIL AVISA OG SI DIN I,IENING:
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I VÅR LAGET I'AMPEIi VEL LEKEPLASS
Bak de nylig oppussede husene i Normannsgt.
37 eier Oslo kommune en tomt som har ligget
brakk i ffere år.På denne tomta var det vi
i I976 qtonnFf hwoocnl åncne som TlnodorruTlens
Selvbyggelag skulle stå for, Nå er det for
annen gang kommet forslag om å bygge blokk-
ar har danna d^hd6n i qTRn c roai lcalcL:n-

et for innvandrer-boliger) .
Kampen Vef har hele tiden, uansett hvemsom

bygger, ment at denne tomta ikke bør bebyg-
dFq- mcn henvffes ti I fcl lcs fornål: det er
dprfor rri I aoct I ekeol ass her 20-2lrnai.Det
Iangsiktige måIet er at tomta skaf brukes
fi I .l:dhi6h Ffl-år mrrnd i nhotonoc har- egnrng-
er er det behov for ca. I00 plasser i
hrrdelen- oo noFn av disse kunne det vært
f int å gi plass tl l- her .

KAMPEIJ VEL - }JÅ SOM STATISTER I TV

'lidl io i lrrr'sf f ikl' (:-rnn'r vol nF l nnt'cnclcl-r r\l4f Y

se f ra NRK om r,i vil le r,'ære rrec'l i f jernsy'n-
steateret. De trengtc oss sc.nr statister Lil
siste defen ar' "Crensclancl" av Sigurcl
Lvensmo. llandlinqen utspillel seu før',
rrncler oo I i\e ottar '-r'or,lnnsl'ri,r- slr-rLL-
scenene hvor cle trengte vår h;e1p, ble
innspilt nederst i llrinken. Bå<le gata oc-1

,,^r*^^r 1\r ^ -rni nL.rf ^a L t..n,r nnvc-.llc(llcllul.s! ur3 5...-....- - :. .-..... . rp ..lllnc
194 5.
Bifdet viser nocn av cleltakerne og c1e:t cr
tyclel j q at dette var !ø)' .

Det bf e en velkonrlcn inrrtcllt ti 1 lianrot n

Ve1, hefe 50OOkr rett i kassa.

JUBILEUMSAFTEII PÅ ØSTK}}]TENS
FOLKETS HUS

^nc.l^d 
)f\ ccn+amrr^r harlde KårDer vol Sdt.uilen

med Våferenga Vef, Gamblebyen VeI og 1O års-
jubilanten Norsk Forfattersentrun en større
ku'[turaf ten.
Oddvar Løkse, Lillen Jakobsen, ttilCe Rl'gh,

llanne Sfetten, F'inn Alsos og l,tilly Storn,
al-Le fra Kampen, sti1te ut noen av kunst-
arbeidene sine. Pra de andre bydelene rrar
det andre som stilte ut. Med dette som dek-
orasion i store sal på Østkanten Folkets
Hus, bl-e det omfattende programmet avholdt.
Svend R@nning, Lasse Efskind og Margrete
T^Lrh-^n I ^-+^ fvr hø1kono ci na q\/arro Thd-uurrqrrscrr rl:rLs !!a !prrerrL rrrre, r!L!te trry
stad sang viser fra Chile og Østkanten i
Oslo, mens Kampen Ve1 sto for kaffe og
kake-salg. De ca. 60 frammØtte hadde en fin
kveld, og med utlodning av nærmere 50 ryk-
ende ferske romaner til s1utt, kunne de fles-
f a rronde h'iom mod mrra hra 'l oqoc+nf f
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vÅnrun

KAMPEN VELS ELDRETURER
Som kjent pii Kampen, arrangerer velet 2 tu-
rc'r i året for våre eldre. Det er stor rift
om disse turene. Ettersom hVer tr,r koster
borti 4000 kr og delLagelsc er gratis, har
vi dessrrerre mirttet bcgrense antallet til
i f ørste rekke å g jelcie velnrccllemnrer.
Derf or oppf orclrer vi cle re som vi f være mecl
på neste tur I ocl sonr ikke cr mecl lenrmer, ti I
å melde clere inn. Llct \'11 stvrke dkonomic.n
vrir. StØtten fra By'rlu. lsr,rtr'.r:,J..t t,le iår
rednsert ti1 2000 kr, jnioL 1000 kr ifjor.
l)et synes vi i styrct: L-r cn clai lrtvillJ1ng,
etterson vi synes rlissc turcne er vil:tige
å gjennonrf6re.

IVIED KAI"IPEN VEL
i5 av Kampens cf ilrc. r'ar pi t lr i vires. \.'i
besØkte Norderhov kir!:e o.J I! j',.nrlcfr-ontnLrs-
eet på Ringerrrke. Iler ]rlc nrar.r(-rc ninncr f ra
krigen trukket frem, ganlo l.ampen-\'ctcran€rr
f ylte Llt med historicr f r-a i:r-igcr.r. )lyrlel ig
\'ær var clet, så r'i !lunnc spascr-c rrrn<1t i
sola, og titte pi clcn ganle prestoc_rir11en.
Her haclc'le .\nna Ctrlb jørr.rs(l.rttcr ler,<1 , og
iclag hadric ):ruscct si:rc lut:rlr.r'i )'yctttingcn.

Bevertning '.'ar Cct c.cså. 
"'i 

stal'rset pir
h jemturen t'ecl cn vcil:ro nccl not.Tyrif jorcie n.
Iler rranket clet rlrr-rclstl'l:ke--r og kaffe-.. I stor
snennino lrle rlet trr'l:ninc i lotteri.ct.
f Iotte geVinstcr l,lc clclt Ut, cg ne' sr-en
IC00 kr r velllassa.

IJTAqTFTTTTID rT]T T. T;'AFTfPTT'qrn^ N.f]V/J I I LJr\ I I ! r :\uui.\rrrv Illl--,,

enfra 1700 talle-- og kirka som ble innViet
I 1119. !1en kaldt var c1et, og fitt sfitne i
Lcina l-'a ranoc- f)Fqro -or rrnoncrcr.cle at
flertaflet bl,e ned rundt på lang soasertur
i byen. Rene Bingo-ster:ningen ble det:å
Tamburen kaf e, der rri- hadcle stort lotteri
no en krrnre vi nne håde kaf rn - hdl:Fr oq
overraskelsespakke med t'aske,rid1er. ll50 kr
I-nn rlcf i nn no def cr rnl orris.r l o f of eICf e-s frrrrt vY vvv

turene. Dessllten bIe det servert deilige
runclstykker og kaffe. Allsang i bussen og
1)r'n.^rof nå f nnn T'akk ror lrwooo I i o tur.'-' "l

\-

l'c busser mecl 70 av Kanpens
5.oktober til -:.lnlebyen i
"'J'enk om de kunne pusse opp
nycleI j-g som j Canilebyen'J Ja
interesse for å høre on den

clclre garde rlr<'
l'reclrikstacl .

r'å re hus så
, (let var: stor
gam.le bebyggels-

* * * * * * * LESERINNtEGG
t-jlllic\1.-l --,ttr

Dagerr oDDr?nt i.,:i; ::,, I o€l l:cri' hinrne l. Vi
.nir-.te : uten j'ol' lla;:r,r.:- si:rLe, o5 humol'et var
'.:'orr Lr'::.1e. Tu:' gi-:. --iI Ringrrike
tlvcr vi besi Irlordrl'lLov kirke og: dcn ganle
D].e siegår r :: scii. bl',r.'- :r.net t jente son

:,.t.r.:j, fl. -lei en lett
og gc': serv. r'j rg. i.ile syi.t.s de haCCe hat*"
en:tr'ålellce cag. Ta,:f; fc,r turen.

'Er- l: : : :.: c- J s:: rjv.' lolaer-.:e;
BaL-, 1, ,';eirLuS ri, i iit,ilke r. _l i , står ..t ga;rre1t
utliue.Det vlI si nståt'" er ken:r!:j: lit.t
st:r'kr- slrgt. Skurr':t. ':- hillvvei s brent nei.
o:'r :"..::n .t rr ut t j L : kur.ne f:lle rrår, ..it
:-.'l:t.1.år' i.-'1-t-- iki:r- ir:r' .,,r;eiC,krn det birre
3.:]'laes 3r- husene pa Kariper fLar rrn:antast-
-"k vil;e t.il 1 bll s,;iel'c.l,.en arkurar. C :t-+.. -'rLi:ei ijen::r it<k-e a::kurut tiL lorsr:rbn-
i,els!. !v st.reket. De'; vlrrel- tv,,.r.t i;:ot til
å ti,:legge .inntr,1'kkr'u av en eller.,. enel,tåen-
Ce koselig b5rje].liltn i!:i-:e ncer..-i :r:u:'et
:-.i..---.-ct? l:r. e:.irre ..r li'- :u:- :(,:.
:r-ll. !i!.

K:rnper,boel'.

r.gT:':- \

il',=*i

{

T---i... r_^--
IlrE)l f \. - sf 6.
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R,EINHAR,D tAR,SEN;

VI ER JO TEt FOR Å HJETPE HVERANDRE

Kjenner du ikke han Reinhard, sier du? Da
må du være ganske ny her på xampen. Han
er å se I gatene her oppe hver eneste dag.
Du ser ham gjerne med en eske matvarer und-
er armene, eller en pose el1er to j- hendene.
Alltld på vei, alltid ute i et eller annet
ærend.
For seg sjØl?
Å, nel. Da måtte han ha vært litt av en
storeter. Reinhard er som regel ute i opp-
drag for andre. For folk som har vondt for
å gå sjpf, eller har vanskelig for å komme
seg ut, er Reinhard en kjær og n@dvendig
hjelper. Andre hjelper han bare for godt
vennskaps skyId.

Vi tok oss en tur innom Reinhard en dag
2tor å sIå av en prat. Vi lurte på hva det

/ar som drev et menneske ut i tjeneste for
andre slik hver eneste dag. Svaret var gan-
ske enkeLt: "Vi skal jo hjelpe hverandre."
Mer var det ikke å si om den saken. Men det
holder jo i massevis. Det er bare så rart
at så få har forstått det.

LIKER MØTER

Reinhard fortefler ellers at han er mve med
på m@tevirksornheten på Karnpen. Han er tro-
fast i Kristi menighet to kvelder i uka.
Her blir det endel sang og musikk, og det
er han svært glad i, særJ-ig trekkspill.
Andre har fortalt at oppryddinga etterpå
sjelden skjer uten Reinhard.
Han møter også l-ike trofast i Velret. Den
dagen vi kom på besØk hadde Reinhard vært på
busstur til Fredrikstad med Velret. Allsang
i bussen var mj-dt i bllnken, - og dessuten
gevinst i lotteri-et, en pose twist. Vi gra-
tulerer:

::,' ,:''*r^*.,

ffi, 7**

WryYrffi"w

EKTE KAMPIANER
Reinhard Larsen er en ekte Kampianer, og han
har bodd på Xampen hele sitt liv. Han er
blitt en kjent og kjær skikkelse her oppe.
Det at folk f@Ier omsorg og ansvar for hver-
andre, er noe man føl-er sterkt her på KamD-
en. I denne forbindelse tror jeg nåinharå
er en slags hjørnestein. Hjelpsomhet og med.
menneskefighet er nemlig smittsomt. Det en-
este som dernper smittefaren, tror jeg er å
ta håndsrekningen som en selvfølge.

8øgt. t0
T[ 19 34 39

GARN . TRIKOTASJ€
PARFYME

KOLONIAL

AUD GRøNSTAD, Sonsst. 7 :iilii

KAMPEN VASKERI Apent:9

NORMANNSGATA 43
TIf. r 9-t30s

VI VASKER OG SKYLLER.

ELG MIDT I KAMPEBAKKEN

RADIO_TV_STEREO
TIL RIMLIGE PRISER

ODD W: ELG
Nannestadgt. 4 OSLO 6 tlf. 196229

STRYKER OG RULLER DERES TøY I

[ntal,ux fn*pfgt
GARDINER MARKISER
GARDINBRETT UTSTYRSVARER
RU LLGARI)INER I.'OLDEDORER
PERSIENNER GULVTEPPER

Måltagning giå etter kl. 17.
Forslag til fargevalg og pppheng.
Mo n tering
Egen systue

BOGATA 24. OSLO 6 Tlf:670963

Att | \oroNrarvAR€a
f (it N ^\vt)i I i\c



FAM I t I E K RO K E N $EHåPå''.IH*'.}If*få ?
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PLANENE
Arkifekf Folf TFriFqen har nå laoet et SkiS-
seforslag ti1 planløsning med kostnadsover-
s1ag. Da kommunen ønsker flere familielei
ligheter i det sentrale O 1o, vif nr, 1, 3
og 5 b1i omgjort ti] fire-roms leiligheter
på ca. 86 m' - en leil"ighet i hver etasje.
Det har vært hcldt to beboerm@ter hvor b1.a.
forsl ao ti I fordel i na :r' I ai I i nha+or flg
frer,lagt. Så snart kommunens kjøp av nr. I
na lh hlir rrirLolinninr+ rril >lla man €--+^rtJ\ErrYYJv! u,
kontrakter få tildelt Ieiligheter etter ut-
bedringen. Leieboere med andre leieforhold
kan sØke Saneringssjefen om tildeling av
leilighet, men det er ikke avgjort om de får
bl-i- boende.

Planleggingen vil- fortsette utover høsten.
Husene skal gås nøye igjennom sarTrnen med be-
boerne, Anbudsmaterial-et vil være ferdig på
nrrårcf slik :f rrfhodrinac:rl-roidono Itrn l-'oa-vrrv /\grI vLY

vnne ti I h.tsten - Def er nl anen af rehabili-
teringa skal- være fullfØrt til neste høst.

Planene for rehabj-litering av Familiekroken
virker nøkterne. Utbedring av tak og trappe-

rr+rranÅi ih^ ^^ ih-+-llad-ry-ssrng og rnsral.raslon av
nye våtrom utgjør de største utgiftspost-

v^c+ha/]6h6 -r hereoref fi I noc Under
2OO0 kr,/m' leieareal. En fire-rorns Ieilig-
het vil, total-t koste ca. 160 000 kr, Egen-
innsats er ikke medregnet i denne prisen.
I kostnadsoverslaget er det antydet en mu-
J-ig egeninnsats som vi1 bety en besparelse
på 102 av totalsummen.

Vi tror det er mul1g å øke egenj-nnsatsen
betydelig. Hvis beboerne deftar i rivings-
arbeidene lnnvendig, tar det meste av opp-
^,.--i--^- i r^i ri^holana eatrr åot+rr mar iPusDrr19srr r rErrr9rre
snekker- og ma]erarbel-Cene utvendig oq tar
seg av gårdsplassene, kan det oppnås en be-
sparelse på minst 30%.

Hver enkel-t bØr ha anJedning til å velge
graden av egeninnsats. Beboerne vil b1i
codtoiorf for edcf arbeid etter anbgdetse !v! vYvu

prlser.

Boutqiftene i Ce rehabiliterte husene vil-
fordele seg slik:

Nedbetafing av utbedrrngslån 6C?
Irri f tsrrtoi f f er - l,nmn .rpn !,^^ t h. 30:.
Le ie av tomt f 0 e.,

innskuddet kommer i tillegg tif husleia.
lor pensjonerte finnes clet støtteorCninger.
Husleia skal- ikke overstige 380 kr/mnd (13:
av grunnpensjonen) Det Iinnes også andre
støtteordninqer, i.l-.a. fcr enslige og fami-
fier hed inntekt unCer 60-70 000 kr. Vi
vjl redegjøre for støtLeorCninger mer ut-
fl,llende i neste nr. av Kampenposten.

"*r
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SIER BEBOERNE 2

tramiliekrok-beboere: IngebjØrg og Leif
Østhagen (venstre) og Kjellaug og Arne
Ilebakke (høyre).
Kampenposten har snakket mecl noen av be-
boerne i Famil-iekroken. llvordan ser pla-
nene ut fra deres side? Ilr de for.nøyd
med det som hittif er gjort?
- ol:nlaaai^^ l,nnnar i ^ann MenJ v i\vtLuL'u
rri qrrnpq dai nlr coi n1- c;.,r ;: io I l:r,- - -*J9 09
Arne Ifebakke. De har tre barn, så for Cem
er safirrenslåing av leilighcter en stor for-
del. Men samtidig mener cre Cet j-kke ville
ha vært riktig å kaste ut noen dersom clet
hadde vært nødvcndig for å Iage sLØrrc Iei-
ligheter.
- Synes dere det bJ-ir dyrL?
- Sammenliknet rned hva det eflers koster å
bo j- Cs-Lo-områcleL blir det kansk je i\ke dyrr.
Men vi kan ikke forstå at det kan koste så
nrye - i alle fal-l må det bli store forskjel-'ler fra lciliohet til reiIiryhef . siCr Arne
fl-ebakke, som LydeJigvis har lagL ned nye
arbeid i leiligheten. - Her hos oss tret-gs
io i orunnen l-are nvc vindrror- nv clictqlgd-| ,,J "
ning, pluss bad selvfølgel jg. IIvis clet hacl-
de vært opp til meg, så ville jeg forbedra
J-eiligheLen litt etLer Iitt, og gjorL myc
av arbeidet siØ1,
- Men hva med dem som ikke kan elfer ikke
vil gj@re så mye sjØl; det bor jo f.eks,
m^nnc oamle i oården deres?r"srrY !

- Ta ^^ i^*r^r r.ilre clet rjkf ioe \/æII- ctvu, vY L laJ\ufYL vo

ffexsibeft system slik at rehabiliteringa
kunne filoasseq hehovet til den enkelte.

Eksempel på leilighetsplan fSr og etter
rehabilitering. Norderhovsgt. lb.

!



Nå vil kommunen 9JØre alt på en qang. Vi
veit ikke om de vil ta hensyn til særlige
ønsker f.eks.. når det gjelder romfordeling.
Arkitektene har sagt at de skal komme og
snakke med oss, men forel@pig har vi ikke
hørt noe.

taket }ekker fremdeles

Karnpenposten intervjua i forrige nunmer
(april) Gerd og Kje1l Ellertsen- som fortal-
te at taket lekker og at Ieiligheten deres
blir Øde]agt,
- Er taket tett nå, Ilebakke?
- Nej-da, ingen ting er bfitt gjort. San-
eringssjefen har Iovt at det skal bli repa-
rert før vinteren. Men det reqner jo nå og-
så, Jeg kan ikke forstå at d.et l<an ta så',nn
tid å få gjort den jobben, det kan jo Slø-
res midlertidig. Så taket lekker fortsatt
dcf- oo Fi lerfsen -r--r tr.,!!^ ^^ ^fker ik-uEu, vY >Ndr lry LLs.
Lo mar nc F 1 i li kko mcd nå reh:bi 'l i f cri noa -

, vY vrr!

hva med dem med midlertidig
kontrakt?
I Nordertrovsgata lb bor flere som Ieier
mdhlorl. hrre har midlertidio kon-
trakt. Korrununen har ikke bestemt seg for
om di-sse skal få b1i boende eller i-kke.
Ln i denne gruppa er Kurt Rcichelt. IIan
har dette å si:
- Så sant det er ledige leiligheter når
alfe med fast kontrakt er Cel:ket, så må
de ned korttidskontrakt komme i betl-aktning
- Vil du selv gjerne bli boende?
- Ja, og jeg har søkt saneringssjefen om

Kor.munen har hittil vært fair, svnes han.
Så urimef ig clyrt blir det heller il:ke, Men
som lfebakke kunne han tenke ses å spar:e
penger ved å gjØre mye sjøI, i. alle fall
m:linn 

^d 
f:nolcar'..-'r..a -y -*r'--', ln9.

Fol-k med midlertidig kontrakt "bor lik
mye" som folk med fast kontrakt. Vi syn
derfor det er gall at de skal behandles
skje11i9. Lltgangspunktet må være at al-l
trenger et sted å bo, og at ingen nå fty

e

for-
e

7
a

r
| .t

tlver ombygging må ..rurderes for seg. Kan be-
l-,norno cidra nno adon i nnqåiq? Prrddp:rhai darYJPIU ,rrvu vlrvur t
maling av vegger og tak, endel snekring og
muring kan mange få ti1. Materialutgiftene
utgjør knapt 30% av total-kostnadene, så det

.3 cn:ra rrod ^-^-r--^-!^c! r(rJu (r opuru vrv c9clrllrlL>aLs.
n6+ ar calrr€aldol i^ ^^-3 af -al i +i ek qnarrq-J\ VJPf,YLAf9 U9JA gL PUfTLIJI. JYP!J

måf hvem som skal betale: Ofte dreier reha-
bilitering seg om forsømt vedlikehold. Det
Iigger også politikk bak Husbankrenta; ved å
senke den vil det bli billjlere for beboerne.
T.ahdrc fi lhakehefår i^^^|i I ^^ ^*---e lånlcrrYlE LorrrrY- Ltu vY - Lpr !
.:: r L- ----^ ^rs^r.-.,.'... =', =^t.

hvor fint skal det gjØres?

l-5. februar vedtok Kampen Vel retningslinjer
fnr rehahiliicrino- de omfåtfFl l-r'l .a,: Vann-
Ll^ca+f ol iar :dn:nc l- i I .lal-fo fnrcrr:rl ic
varmeisofering, skikkelige oppvarmingsmulig-
hefor nc mtt l i chpf fnr f i dqmocq i aa k iakl.en-9 J\ J Y/J\r\v t l
: 

-^!^l 
I ^-l^-^-].nsrarrasloner. uasse prr-nsrppene mener v1

f ortsatL er akt-uef fe. cle blir: nepr:e f or
dyre å gjennomfpre <-le flesLe steclår.
hehoernes egne Ønsker må framl
Xorffnunen legger opp tli et sanarbelcl med
beboerne i rehabilir,cringssaker, men det
kan f ett bf i ensidig infor:mas jon. Kon'un-
unen dj-kterer, beboerne nikkerI Slikt "sanr-
arbeid" er vi i mot. Det bØr krerres at be-
boerne selv får bestemme, i alle fall må
de være direkte med i planlegging av hr,,a
som ska-I g jØrcs i leil iqhcLene deres, l,\'or-
dan det skal ioregå oq i lrviLkeL tempo. ireL
f rpros hlismdf er f or .3 drø'f p nl:nnne f9y lg
pnl<cltc hls- .lof 'renoq kvartalsmøfor for,',
'-r^-1^^^^ J^ !-'r^q rrleonr.å,lnro orr r11,1Pf, arr !sq9s
trengs bydelsm/ter for å besternme hefheten
nå r<amnen- ArheidcL må drives av varofc l.n-
l:oerrepresentJntcl., oq (ict må sk je ctter
faste rutiner.
borettsl.ag eller standard.
leiekontrakt?
Begge disse feief orholclene er .rktuel Ie. I
rn,lrn l,rr,lalar h:r ctrdkqfnrnninaono ^"'f ih^dirLrrL lyus \r!.r-'.y\ '.! 9.rLL trIL

for standarcl leiekontr:akter, \/i i redaksjo-
npn ^r rrsik-e- nq r^rer del I ronoq on r]gbaf L

om oecte.

7

,HVA STAGS R.EHABITITER.ING TR.ENGER. VI
Kampen VeL skal arranEere et åpent møte
den 26.f0. Da skal vi diskutere rehabi'-
Iiferino hådc å\/ FåniIiekroken oo -'Sten
år/ K^mn^n Omfrenf 70n Iei I ioheftrr ef mgd-s v j\er(,yvrr

ne for moderniserinq. llvordan skal så det-
+a clzia"

sanrmenslåing a.v -l-eiligheter
For Kampen er det snakk om at rundt 200
Ici I iohcfer rzi l oå fanf 6nskor vi det?
er det nødvendig? Vi mener at end6l- J-eilig-
heter må utvides, men uten at bebc:re pres-
ses ut. Da må sammensfåing skje gradvis,
etter hvert som noe b1j r ledig. En kan og-
så ta i bruk l-oft og lager LiI leiligheter.
Ofte kan bakgårdsbygninger l;.,'qoes om til
brukbare leiligheter (jfr. Normannsgt, 36).
Vi tror det er mulig å oppnå mye uten at
Fnlk nÅ flrrttc- od,,+6^ hlalzl,L'r'naih^ i StOr
stil. Noe bygging må vi regne rned, men vi
d^.if år iul,o af rra* skal qk ic nå ånnc tomter
son trenos Fi I fel lcsformil el ler ved å ri-
ve hus.

det- rnå ikke bl-i for C1'rt
Det dyreste kostnadsoverslaget sanerings-
sjefen har faget på Kampen gjelder Brinken
65. -Rehabilitering her anslås tiI ca'2000
v- /^z T F^mi I i ekrnken vari erer orisen fra
^!/rtr 

.

ca. 12OO til 1700 kr/m' ( 1976-priser) ' vl
synes alt dette er dyrt, selv om-prisenerPå
nye boliger i dag ligger rundt 3500 kr,zm-.
uåt er fl-ere måter å redusere prisene på.

Eksempel på leilighetsplan fØt og etter
rehabi litering. llorderhovsgt . 3 .

l:'-mrqlfl-r+fi+it<r#
]J'@

[ '-1.i-1r:t:
t-l

l-
J



''ISHUSET((

f sommerhalvåret kunne marr på Kampen fdr i
tida se fLokker av barn,og enkelte voksne,
som vandreL ned liannestadLrakken til ende -
hoLdcpLassen for' trikkerute f c.tg L2.EnkeIte
spreCte seg rundt i Kampens egne gater, men
et eiendonrrelig fellestreilk ved dem alle 

'var et forfrossent utseende, sel v på garLske
varrne C ager.
Den LlLaprerrde tanngarCen og de bIå Ieppene
qkrrlrltee i dc fleste tllf'elle ikke blodman-
gel,men et besok på Kampens IoLket;ad,eLLer
"fshuset"sorn baCet het blant foLk f1est.
Det var en av bydeLens fordu,trs stoltheter,
og var det f orste og -'neste friluf 1 sbad i
Chrlstiania.

BADET ÅPNEI I I92I

Da Osl-o Komnur e hadde åpn-'t s jobad på Hoved-
bya i l!1{,begynce planLeggingen av et fri-
luftsbad også inrie i seLve byen.Det var
snakk om svori.-rnebad både på BisIet,ENterstad
og Bjblsen,men det val på Kam.perr clet fbrst,
begynte å skje nc,e .I f9f7 kibpte korrr-unen
en tomt bak Kampe'rL skole,og byggearbeidet
b egynte .

R

KAMPEN FOLKE,BAD

IIJIJGANGEIJ TIL KAI'{PEN FOLKEBAD SETT FRA ELVERUMSGATA

I 192f sLod Karnperr Folkcbad feldig,og Ccn
I!. juni,ved skoleferie:rls begynneise,ble bad-
et offisielt åpnet.Det var en stor beglven -
het oo folk frz: halve Christiania var m6tt
fram. Selve frorrterr var' en stor "folkets hus
1i knend e ?' bygn i r..g. De nrrc Iå met i r.ng, nge n
mol- Elverumsga+.ir , så når mar, g.ir.< ,r.c'- it-t.gang-
en harldo mån Kamnen skole på venstre hånd.
Badet Cekket ireLe det alealet som nå er'par-
kerirrgsplasser,og sportsplessen. Bak hcveC -
hvgni rrpen var tr-e sidcr Cef;ket, av 3t lett
pLankegjerde.Dette utgjorde tilsarulerL et fir-
kantet rom,og derr inne,med en flislagt srripe
r'nÅf no 2 m hnerl Lå selve basserLget.Detterufr\] vrvq q Ir.vf vvt

var ZJn x 12,!m,med skrånende bunn.Dybden var
fraca 1 rn. til. ca. 3,5 n. I den dypeste enden
var det stupebrett rned forskiellig hoydc hvor
de dristigste kunne kaste seg uti.



ENKLE FORHOLD

Selve bassenget er utført i armert betong.
Det gav en noe grov bunn for de badende, men
fungerte likevdl utmerket. Når en kom opp
av bassenget, var det dusjer langs kanten.
En masse knagger langs veggene i den store
hallen tjente som garderober. Til tross for
mange mennesker i lØpet av dagen, var det
visstnok lite tyveri. Men så var det jo og-
så lite å hente.
Badet var i sommerhalvåret åpent fra 9 morg-
en til 9 kveld, uansett værforhold. En gang
i uka stengte badet tidlig. Da ble vannet
tappet og badet rengjort. Det var da stor
stas for strØkets guttunger å få være med
bademester NordstrØm å sbrubbe og vaske. Det
var forresten en slik sonunerkveld at en av
badets få tragiske ulykker skjedde. En over-
stadig forfrisket mann hadde under rengj@ring-
en komnet seg inn og klatret opp på det hØy-
este stupebrettet. Han ropte friskt "unna
vei" og stupte uti. Vannstanden var da bare
ca. 20cm og stupet b1e dessverre hans siste.

GJENNOMSNITTSTEI,IPERATUR I4O C :

Mer' det var :elve badeva,nnet son gr,v Kampen
bad tilnavr'et rrlshusetr'.Det var uten filtre-
ri nr" ns nnnvarmi nr".Vannet, rislet friskt ffa
Mari rl;" nn pie'nr)q Karne- l'.arl ^s vi dere ned"""'v ''
+ i l Os'nfir,rdorr Gle' rors'''l.sr.erneratufenv\'4l.vJ

bIe nålt LjI 14 graccr',med -r- maksimum på 17
og bånntenperatur prl lO -ll grerd er,l Det var
merring.rn a1 sola skuli. varn* opp vannetrmen
Cen ble delvis skjern-cl av de fLoye plankegje-
rdene rundt bassenget.
Badet ble stor"t sett br'ukt av ungcr' og arbei-
dsledig ungdL,nr fra ostkanten. Det var skjel-
den helt fullt,merr aLdri helt tomt.
De som bar'c s<uLl e vrske sce;.gi(k heller på
helårsbaiel, i kjelleren på Kampen skole.Der
f j,kk merL såp e , hånClile og C us j f or en 2J ore.

GRATIS ADGANG...

f fer'ie,n hadde Kamperi bad skarp konkurranse
av Hovedåiva hnd,hvor vannet var varmere. De
l'rarÅmto rraqlraha'l icno krrnnrr nr ondo Åttøøn
frakte opptil L2000 mennesker ut dit.
Kampen Bad hacloe i åpningsåret, ca !1000 bad-
ende.men besoket sank litt etterhvert.?'Ishusetilvar lj kevel en popuLær og kjær in-
sti*rrsinrr hlpnt. onlk nå 6stkanten.ltet e1'
viktig å nevne at i alle de åra badet ble
d?Frra+ fnk knrmrrnan aldr"i innoanoqn, f 3nge1'.
Badet var helt grati.s.Det var' forresten også
bådc båtturen og adgangen tiI Hovedoya Bad,l

35 Ån FøR NESTE BAD BLE Åpunt
T{ornon F.nr ru ahoÅ hle drevet fram t j I krips_.!r r 5u

utbruddet i 1!{O,rnen det var stengt under
hele okkupasjcnen. Etter krigen ble badet,
+1d*.i oia-å-n^+ ^o Åøl rran rnk flararu-r'r gJetrapne!roo __ _-,_e grunner
til dette.En omfattende modernisering var
nodvendig, ( oppvarnring, filtrerj.ng av vann),
og kofiinunens okonomi var tynnslitt etter fen
års kris'-Det sni I t,e nok osså j nn at felles-
hrd i nø 'l anoq qtnondano i fr'nnden h'l__,. ,^e mer
vånlip tr'nlk knm qco rrf qrr hrrcn lrnmm"-:t.^-:^vurartb.r ,!!v!urrulrrnd5J9-
nene ble bedre,og sykler var i ferd med å
bli alle manns ele.
Frognerbadet visf,e siden at friluftsbad i-n-
nen byens gfenser var svært populært,bare man
greide å holde en jevn badetemperatur. Like-
vel skulle det ta 35 nye år fdr ostkanten
fikk et nyttsverfimebad,denne gangen på Toyen.
Tårrcnhadot. er nnk ikkø oral iq no når* grunn av
klubbtrening er det heller ikke alltid åpent
for publikum. Oslo Kommune har kanskje noe å
Iære av å stanse litt og se seg tilbake?

REVET ETTER KRIGEN

- -^.4 . -f lO,1 h hla ha.lntc qltichnp cndeliø srroiinrtL L)AY

Formannskapet avgjorde at det ikke skufle
gjenåpnesrog kort etter b1e det revet.Kaalpen
Folkebad led altså sanmre skjebne son Kampen
Sportshall, ( omtalt i forrige nr.av K.P. ),men
nådde nok i sin tid ikke helt den samrne be -
rdmmelse. Likevel var foLk glad i badet sitt
og savnet var merkbart. ?tfshusetnblir derfor
enda omtaLt med varme av eldre Kampenfolk.

F'RA APNINGE}] I I92I



FORANDRINGER PÅ GODT OG YONDT

blitt malt i sorTrmer

Brinken I6
h:r få** nrr
inngangsd@rer.
Hva kostet
å6++6 h^h +r^?

::: !"r:

tønmes nå for Ieieboere.Vil
e11er rehabilitere?

: ;, -"f '

ii"i] +:r *d
- i.SJ'rj;*.

::i:::r: i:+ ..a
,, "#* 

J'%*.

i+#i

li'.:iil.,. ;i::-::'_ .I i'.
å++ nt/ff

occ , men
rmen?

ia" har f
gsd@ra.FI
i aa '|.:lzfn
rY ! eq/\! v

r@

n nå r+ rohrl-'i I i ta-, --rrng er rgang .

,;irr;iii::riiiirririåiiii.9.1tiii,i.,iil#i.:l;riiiiiin:j,.liirii.riiints. lil);];r:ro

oicrde oo tåk o1/eI.
hvorfor ikke den opp--

ffi
er en tingrgjennomf6ring
noe annet. . .

pcinoklubb'en tiI
ble nylig stengt

ed+n't'#F:ti'fi+''-"'l'"'#{t4$'%'

ffiffiffiffi;

Stenberg i Villa de1 CamPo
ved en politirazzia

ffi
s
i

ffiE

Det bfåser fremdeles frisk bris gjennom
Nordcrl^orrsot -2? f nrdi aårdoi cr Ricrke ikke
rri'l nanele oawl\/codpnc-Når skal ;r^n interes-

f nr :nna{- onn ri rrinc na nrrhrrcci nc?ruru rvY

.. i;,, .
t, 

"t't '

(rmh6nd+ T? h:r

vinduer.

#i $*f l';6ir"'r
'd**. W'' #-- -å
ffi
1i : ::i
:'i:lii

J.

skiftet ei-er som nå skifter

ffi*'"t'":1 ,,,**

r3

&^*1:i

a^hf = i
vvrr euf rr!! vY

TrrÅol i na laa

Erinken 55 .
\.7edtak om rehab.
:raksis er visst

Betan
nngan
inne 1

,',.ttatiill'::

i;r ii, '

i:.:@4
:.'.':t,::, #-

,Wiit:

I
r

.F,
.

ir

å

?j
hr

ii
1i{

k

$

''#,''

w
lilrl

m.,
1.øl, 

i:l

*d,



G]ØKDEI
5FN
INNSETTING AV DOBBELTVINDUER

Et betydelig varmetap fra huset skjer gjen-
nom vinduene. Glasset i seg selv har høy
varmeledningsevne. Derfor er det viktig at
det dannes et lag med stillestående, isoler-
ende luft mellom to eller flere ruter.

EN LAGER INNERVINDUER MED
TRERAMMER:
Er en fingernem og har det nødvendige
-rtstyr, kan en lage rammene til inner-
vinduene selv.Ramtre får en kjøpt hos
trevarehandleren, glasset bestilles ferdig
kappet hos glassmesteren.I gamle hus
skjer det ofte at vinduskarmene biir skjeve
Med en vinkel kontrollerer man dette.
avviker hjørnene fra 90" vinkelen.må
en overføre den skjeve vinkelentil de
nye rammene en lager. Dette gjøres med
en stillbar vinkel- en smygvinkel. Er det
bare snakk om mindre skjevheter, rettes
dette bare opp på innlistingen av inn-
settkarmen som innervinduene ligger i.

INNERVINDUER I PLAST
Dette er en nødløsning, men plasten vil
avhjelpe den verste trekken og lage et

y'solerende luftlag på samme måten som
l,nnervinduer i glass.

Hos fargehandlere og jernvarehandlere

får man kjøpt bygningsplast for en bil-
lig penge.

INNSETTING AV THERMOPAN ELLER
ISOLERGLASS I GAMLE VINDUER
Det er fullt mulig å sette inn slike doble
glass i gamle vinduer. Men det nytter ikke
å beholde rammene:Glasset må monteres
direkte inn i karmen. Det betyr at vinduet
ikke kan åpnes. Lufting må altså skje et
annet sted, og en må kunne komme til vin-
duet utenfra for å vaske det.

BESTILTE INNERVINDUER

Går en til en snekker for å få laget inner-
vinduer, vil prisen variere på samme måte
som for komplette vinduer.
Ta nøyaktig mål av karmen innvendig.
Ta også begge diagonalmålene.

Enkelt vindu forsynt med
innervindu i plastfolie.F
Festet til karmen med lekter.
En klar nødløsning.

Dobbeltvindu satt direkte inn
i karmen. God løsning, men
lite aktuell pga. tilpassingspro-
blemene.

gammel,
slitt
ramme.
enkelt
vindu

BRUK AV GAMLE INNERVINDUER
Har en mulighet til å undersøke på
rivingsgårder, hos skraphandlere eller
rivefirmaer, kan en få fullt brukbare
innervinduer for en rimelig penge.

Forseglede ruter (isolerthermo-
glass) satt direkte inn i karmen.
Kan ikke åpnes.

Vanlig varevindu. Den beste met-
oden for innseting av dobbelt-
vindu i gamle vinduer.

Isettskarm som

Dersom man ikke klarer å gjøre dette selv,
finnes det lokale håndverkere som kan
påta seg jobben.



.FREDENSBOR,GVEI EN
Kåmnah \/ol h:r j rl-- -^-^r^ ri i ^h^-,,*..,y.,- - ,.eJl senere rr(] engasJerc seg
aklivL for rehlbj.Iitering av hus på Kampen.
For å få et innblikk i hva som skjer 1 andre
blrcleler,oppsøkte vi arkitekt Knut Fabrtf-ius
som har stått for rehabiliteringen av fire
hus i Fredensborg\/eien,like bak Deichmansj.e
Bibliotek.

Bakgrr,:nnen for at kommunen ønsket å rehabili-
Lere irusene,var et reguleringsforslag fra b)'-
antikvaren.Forslaget gikk ut på at hcle
Iredensl:orgvcien fram til Thor Olsens gate
skul-l-c være bevaringsområde. De clårJ.igst ved-
likehofcite hlrsene var nr.1-et lite trehrrs, oq
nr . f B , 3 og ir . -a 1l-e små murhus .

Knut fabritius forteller:
Vårt kontor ble j- november -75 engasjert av
saneringssjefen til ii foreta en rehabiliter-
rngsvurdering ar,' husene.Vi- leverte materiaf et
i februar -16,o9 konkluderte med at alfe hus-
Fne vår i meoof rl.3r'l io Forfatnino-Trg aV lei-
l.ighetene var kcndemnert av llelserådet og
stod tomme.

rh6r6dn6+ nriccfirninn Frrm fi I I i"li lc)77,

regnet vi med en prj-s pr,m' leieareal på
2300-2800 kr.inkl.moms.Litterhvert som utbed -
rinoq:rltcidcf hlo -^!! : -.^-- ..i ^!^ dof qocboLL I 9dIrV r vf 5Ls usu JLy
at forfall-et var enda mer dyptgripende enn
først antatt,oq det medførte at sluttsunmen
b1e enda høyerå.

ER,FAR,INGER. FR,A KOfNUNENS
FøR,STE R,EHABITITER,INSPR,OSJEKT 

T

Det er to hovedgrunner til at kostnadene b1e
så høye,sier Knut Fabritj-us.Det viktigste er
at husene overhodet ikke var blitt vedlike -
holdt siden korununen erhvervet dem i I920.
Minst 2/3 av utglftene skyldes forsømt ved -
likehold gjennom nesten 60 år. Dernest er
€at.lacrrfni fl,anp !--_r I _,,i ^ L,..^ ^- lai l iohetr'drrIf Yva5 rrpys !,r i rqrr rYrrgL
når husene er små.
Hvordan stil-fer beboerne seg tiI at det b1e
så dvrt?
:Månåb: av bebOerno or fr\zfl.lo.lo nd <Ommef innr''orrYs
rrndcr ordni nocn mpd rtvre orcnqe fo: husleiafrrYerr rrres

på 380 kr.pr.mnd.Det kjedelige var at al-Ie
måtte godta fornyede feiekontrakter fØr'hus-
l-eia var f astJ-agt . Det viste seg jo at hus -
l-eia ble uakseptabel,oE beboerne har enga -
sjert seg aktivt for å få husl-eia ned på et
akseptabeit nivå. De mener det er grovt at
cle skal betale for kom munens forsømte ved-
Iikehold gjennom 60 år,-og det kan jeg jo
være enig i,sier Knut Fabritius. Ilan avslut-
tcr mcd å nånpke at husene i Fredenshorovei-vrY vrr
en ikke kan brukes som eksempel på at rehab--
iliforinc ikko lrinnor caa no må r,, -.... - egnes som
et særtilfelle som på tross av efendig for -
fatning ble rehabilitert av antikvariske

Vi i Kampen Vel er enlge i ciette, og vil
^ion|: .16+ r.\+f f ordioc lrelrncrl:l-A\.et.

B]jBOURNU SKAL IKIiLi L]tiTAL| IrOn I,OTiS(1t1.t, \'1:it)-
I,IKI]IlOLD -DL]T ER CÅRDLTLRI:]NS A\S\'AN O(I II,IKIf

ava

STORT VARMØTE 25. APRTL
t0 Ka;ni.'enbocre nrøLLe poli tik.'re f r.r Bolig-
uLvalget og reprcsenLantcr for I-11'antikv:rren,
Rtnl rnlrant n rof 

^^ 
q:nori nacc ia'lon nå r>no-LqyL

tet sto Ciskusjon om onrådet nel-Iom Nor-
mannsgata og lløiandsgata, og Brinken-om-
rådet. Fine lysbilcle:scener og innlegg
fra V.jlstyret ga en grej. innflring i pro-
bfemene.

R.i nlzan .le f i nesi,e gatene D,q
Kan,tr,€ n, den vil vi bevare . IIer godtar r, i
inge n riving ! Og clette rzar Johnser. f ra
Byantikvarer h,e lt enig i; clet var også
saler . Men pc l-itike-.rne f ornektet seg 1kI:e .
Onr clenr€ saken pratet de også i srart gene-
re I I e tendinger. S.rneringss jefens repre-
s€rtant var derimct klar, Itan mente at noen
av husere Lr rclc rir,res 1 Det bl-e en hef tig
d€}:,att, der beboerne irof dt på sl tt: Ingen
riving i Brlnken - alle husenc skal reha-
bil-iteres. Sjst på m6tet ble Cet fortalt
om at Femiliekroken var vecltatt rehabil-i-.
telt'. VAA

JØNLAND
Frukt &Tobakk
TOBAKK, FRUKT,

BRUS, MINERALVANN OC SNACS

Åpningstider:
Hverdager: 9-- 2l
Lørdager: 9 - 20
Søndag: STENGT

Kjølberggt.24

Det skyldes ikke minst \/e.l'ets inn-
sats. Folk qikk hjem uten å vite nc,e sær-
lio nor om hva nolitikerne til o,i inn for.
trnoc+o {-rdcr6r r,år at l,i haclcle qitt <lern
klar besk jed on vår nrenirrg. Selv nå i oh-
l nl-ror I Q7F or i nnon Lcc I rr+h i n^ +rf r' _":-'^

f H9ll3n65nata cr det plan,:,-orn å rjr.c
noen hus 1 ti J- lcgg ti 1 å ta i Lrrr.rJ.: de
åpne områdene me1lom denne qdta og Normanns-
gata til bygging. Her kom dct kl,rrt fram
f ra aLle i sa1er, ,rt vi ikkegocltar noe rii.inq, -ei hef l-er ikke bl,ts-kbebyggelse. Dct vi
trenger er daghjem på den åpne tornta b.-rk
Normannsg,.Lta 37 .

Som ventet gikk pol-itikerne mye runclt
gr,y'ten, men som en i salen r;,t, "ettersom
politikerrre ikke har bestemt seg, si bør
de jo opplagt kunr,: gjØre det nå. \/i har
jo klart sagt hva vi Ønsker.,'

ava

GÅrrL: * * * * * * * * * * * {< *
F /-,
Il ancy Jhop
H & S HASSFJELL
Kjølberggt. 24 OSLO 6

Hull i ørene klippes smertefritt,
ferdig på et par minutter.

Gaveartikler
Vesker
Belter
Smykkeskrin
Speihett etc.
Dukker, L ommebøker, Punger

Parfymer
Kosmetikk
Smykker i ekte sdlv og
vanlig enkle ting

Hjertelig velkommen!

Deodoranter
Hårlakk
Shampoo

T2



NEDR,E TøYEN & GR.øNLAND-
PR.OSJ E KT ET

ND
I

Er De avhengig av telefon,
i bilen, på jobben,eller

Da bør De
kontal<te oss, vi er spesialister i mobiltelefoner-

aaaoaooaaaaaaaaoaaaaaaaaaaaaaaa
aa

ALT I DAGLIGVARER
TOBAKK
AVISER
UKEBLADER

Åpningstider:
Mandag: l0 - l?
Tirsdag - Fredag.:9 - 17
Lordagi (9 - t4

! Oslo Samvirkelag. avd. 44

i Bøgata 25.
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NYTT FRA ANDRE BYDELER

er et samarbeid nrellorn sosial,rådmannen og
sosialskolen på Ckern, oF startet opp foi
onLrent et halvt år siden. l.ålsettinsa er
å organisere beboerne i onråd--t oe i 5am-
arbeid med dem starte opp utbedringsarbeid.
Til nå har det vlst seg åt det er Jterkt
behov for:

Gå rds roms for be,l ri,nge r
istandsetting av grontarealer
istandsettlng av fel,leslok"rler
bedre traflkkforhold.

Nedre T6yen & Grdnland - prosjektet dis-
ponerer ikke sel-v over bevllgninger, men
forsdker å samordne enlettbehoveie os
formidle den videre tiI kommunale myndig-
heter. Prosjekter har fått kontorei 1 det
l-4OO år,gamte huset Cronland 28, og har
591!o_"!iq mandag-fredag IOLiO-J,2()O + onsdag
1400-1700.

1!. seotember var det et vellykket be-
boermcjte på Hersleb skole. Det ble orlen-
lert om prosjektet, og vist lysbllder. Ett
av problemene som ble tabt opp var mangel
på daghjen i,str6ket: De.. er 1!00 barn
neIlom O og 6 år, men bare_2!! daghjens-
plasser! I Helmdalsgata 2b har beboerne
satt i gang store qårdsromsforbedrlngerl
de s6kte - og flkk - penger fra komrnunen
- se blldet!

Vi forhondler også bilstereor, rodiotelefoner,
lyssigno lutstyr, bilutstyr,

Å, v,nsrer _retÅfbnrx Aflcnrcr^,
,/=\ s,clAr co^IPANY

ETTFR ?

Telefon: 689424 og 687210
Mobiltelefon:(rc21) 4 5 5 665 -290617

BtIR DET BEBOERFORENING

Gronland & llerire Toyen-prosjektet lar sik-
t.p nå hare å frrnpere { ? år- l).-rfor måvs yq vqrL q rsrrb!

folk organlsere seg selv for at det kan
hl i li^ri nnc med nrnhlcnenc onså et,tgrvra åJvr
den Ltci. På mdtet 19.9. ble behovet for
beboerforening brukket fram flere ganger.
Interesserte folk skrelv seg på liste' og
det er nå godt håp orn at en forening kan
komme i gang.

!o1k i str6ket som Kampenposten har
snakket med trekker fram store problemer
som det ikke ser ut ti1 at myndig,hetene
vil g.i5re noe med. Gårder forfalLer, bå-
de de son eies av kormunen og av privatel
folks bostandard er antakellg dårIlgere
enn noe annet sLed I byen. -tore traflkk-
problemer i dag og Elaner om en ny motor-
vei (Hausmannslinja) Lover ikke godt for
Nedre Tdyen-Cr'onl-and som bomi I jd 1 fram-
Lida- IJessuten trengs eldreturer,
barneskirenn, parkfest osv. ikke bare på
Kamoen !

Kamnpn Vcl ånskpr fnlk nå Ncdro T"-_., ^oyen
og Gronland lykke til i- arbeidet for å
danne beboerforenins!

FøR

@l
Scur-Am lforge A/S 

i

NORMANNSGT.I3, OSLO 6,
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STANDARD KONTRAKTER

Oslo kommune har nå endelig infridd
det 1* år gamle kravet om standard leie-
kontrakter til alle med horti_d.skonEra-.-

RIVINGSPLANENE GIKK ICJENNOM PÅ NYTT:

Bystyret har vedtatt:
1. I0 gårder rives.
2. Bergensgt. opprettholdes som hoved-
farl-cÅro

3. Kongsbergata.lg og 2L omgleres fra
bolighus til daghjem.
Flere enkeltpersoner og organisasjoner
har protestert mot disse planene .
BI. a. hadde BjØlsen Beboerforening en
deputasjon til bystyret.
lkke en av disse protester fant bystyre-
medlemmene å kunne ta hensyn til.
Politi-kerne avsl@rte at de visste svært
Iite konkret om byfornyelsesplanen.
Sigurd Østen innrØmmet at flere av
gårdene Økonomisk sett lå i grenseland
mht - rehabilitering / riving.

*{.{€*

FREDENSBORC

_På Fredensborg har kommunen startet
rehabilitering av sine gårder bl.a. i
Fredensborgvn. Huslej-a har steget fra
105 til 1200 kr. pr. mnd. etter rehab-
iLitering.
Kommunene har forsØkt å kneble mot-
standen mot leieforh@yelser ved å si
opp de gamle leie kontraktene. Beboerne
skulle så godta nye kontrakter fØr den
nye husleia ble bestemt av Husleienemnda.

RODFIØKKA

Komnunen vil selge hus til leieboerne. Dette
gjØr ae for å slippe billigst mulig unna for-
pliktelsene sine. Kommunen vj-l tape masse
penger dersom den blir tvunget ti1 å utføre
ålt-inanqlende vedlikehold såm den har utsatt
I håp oir riving. Ved salg av hus vil leie-
boerne bli nØdt tiI å bekoste dette vedlike-
holdet, som de egentlig har betalt for gjennom
husleia i mange år. For leieboere uten spesi-
elt god @konomi vi1 det b1i billiqere å fort-
sette s m leieboere og presse kommunen til å
utføre pliktig vedlikehold og foreta n@dvendig
installasjon av sanitærutstyr. og konununen
skal ha forkj@psrett ved eventuelt sa19 av
husene seinere.

****

FELLESMØTE FOR

BEBOERFORENI NGENE I OSLO
Samarbeidet mellom de eldre bydelene i oslo
or råft ^nn idran etter å ha liooef !;6 i
snart 2 år. Noen fra Kampen Ve1 deftok 19.
sentemher nå ct f e l I esmdte nå ttta l I cqate skole.
Vj- diskuterte Osfo kommunes politikk i de
gamle bydelene, kom;nunal rehablfitering på
Fredensborg og Søndre Grunerl-økka og myndig
hetenes planer om å starte Byfornyelsesselskap\
Det var et interessant møte som skal- følges
opp med ny samllng i Gamlebyen l-9,oktober.

Vi i styret synes det er fint med dette
sanarbeidet. Trafikk og støy, forfal-1,
rivingsfare, hvordan oppnå rehabilitering
qnm halraarna ar f ionl- morl hnl ianlzlzrr -pas I oner ,
o.1. All-e er felles problemer. Det er klart
al vi kan lære mye av hverandre for å løse
dem !

***:r****

NÅR DET GJEIDER
SEISI(APSMAT
6ÅR Yr Tlt

gtttaaD fuzd
Norderhovsgl. 7

Tr{. l9 5? 90 - lt 77 88

SNITTER . XOtDÅilNETil'I'gER
MIDDAS

lÅt(En - ,s

l. ll, tvolital . Prrv sclv!
lc om brosiyrc.

F+ frtle ,8dlL2!' ÅlA ,(ar,vrr,/atu4, & "-, /E

PERSIENNER -25% HviLe og brune
Vi utfører også reprasjoner

MARKISER laves etter bestilling - /o

GARDINBRETT _ 30%_40%

KONTAKT OSS FOR ET PRISOVERSLAG
(OGSÅ ETTER KL. I?

MORMORSTENGER: Messing og hvite

RINGER I MESSING: Kr. 2,80 pr. stk.

Vi fører også:

RULLGARDNER. FOLDEDØRER

:B]yl}!r- -B9slt:-6.-
SWL.HA SOLSKJERMINC Bøsata 6. Oslo 6 Tlf. le 60 6s
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fm.S\ds
Vi i- redaksjonen håper at mange barn
Ieser Kampen-posten. For at dere også'J
skal finne noe som er spesielt for barn
vil vi prøve å lage ei fast barneside
i hvert nummer-
Derfor vil vi gjerne ha brev fra dere-
Skriv om det dere er opptatt av: om
skolen, om fritidstilbud på Kampen, send
inn tegningler, vitser osv- Forslag tiI

-navn 
på barnesida vil vi også gjerne ha-

REBUSLøPET KoMr{ER ocsÅ r Ån,
ANTAGELIGVIS I SLUTTEN AV NOVEMBER

G^ÅtB: Hva er det som har begynnelse og
ende overalt og som er noe av dec
Iengste i verden.

'uaToA :uvAS

1x +s +L+ +r-ffB
De*"te :;kal bl1 navn€.t på et m.usikkstykke" Ldsning nederst på sida.

'uolEucsuuuT>lsauEII :TrosnqoJ ed ;elg
I5

Lekeplassen bak
Normannsgt. ST

-
Denne flot-te lekeplassen er Iaget av
barn orr voksne på Kanp'.n i fellesskap.

' ,rDe iiar snekret husker, klatrestativ,
sandkasser osv- Irør var det ei tomt med

mye søppel'. på, nå er det blitt en riktig
flott Li ltreplass forbarna i strØket-



6cmTnerjuurt"

DET STORE SOMMERLOTTERIET :

T lrÅnet arz festen foretok velformannen
.- F-rrr Ror.J f rekni nc i dpf s+nre veI-vYl!qUglY

lotteriet.
F'rlloonde norq.)ner vanf (oev-i nstene efr PlYUrrsL \Y!- " . .-" --'

overlevert) :

Fru. AIlum: fire kuverter med snitter.
Anno Måria l{:aon. oi lzrinalo

Inger Krogen: +i bIØtkake.
F'rrÅrrdi c'lanrcFoncan- ( hÅrlzl i nnr\afyy

Elisabeth McAdam: loddebolt
E|non: McAd:m. dråhh nl rnF^\jL\2rLtL PrOir us

Robert Amundsen: grØnn planLe
JarIe GrØnstad: jrønn plante
Lauritz Nilsen: dame håndveske
Li v Bidrnsoå rd: eau de r--ol.oqne
,t-orie K:lheims fine hrrÅdfieler oikk tiI:fsrJs

Forbredelser til festen.

SOMMERFESTEN I KAMPEN PARK.

LØrdag 19.august, en varm sensommer -
krrcld_ hle dpt ^^irF ^^^ +il dans iNVSIU, rJls ucu --v!!L uvl/

Kampen park. Endeliq laget Kampen VeI
fest for oss. Valse- og rockemusi-kk
strØmmet fra hØttalerne til orkestret
"Stein og jord". Både gamle og unge
qrri notp qen i dri rzondo rrrf mor. Aldri har! 1 Lrrrv! 

' 
r r!

det veI vært slik sLemning her.Kulørte
I rzlzl- or 'l rzqJ. o nnn i dan rz:kro n:rken -on!y^us! rlrLs v}/t/ f, usrL Ys!r:!rrrvY

de 250 festgLade menneskene holdt det
aÅondo 'l. i I mi rina1. i- noj- tc \r+r ct(1a*Y ' ag
jeg håper Kampen Vel vil q)Øre tradi-
sjon av det.
oc dot or ieo rrel ikke alene om å mene?) "a

HiIsen danseentusiasL

tl:

(herrefrisØr)

!urtut

(nlrzoia llrarl-qon

D:aFi nn Knrrf qen Ocl
F tcå ts to l I
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