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Oslo, 20. februar 2013

Søknad om øl-/vinservering på Olaf Ryes plass.

Vi viser til vår søknad om markedsdager 2013, og vil med dette søke om muligheten til å servere øl/vin på Olaf
Ryes plass i forbindelse med våre markedsdager.

Vi har gjennom mange år presentert en rekke kjente artister på våre markedsdager. I tillegg har vi også bidratt
til å presentere nye artister både fra vårt eget område og fra Oslo generelt.

Bakgrunnen for vår søknad er ønske om å skape miljø rundt scene, og å gi publikum muligheten for å
kunne sitte ned og spise mens de hører på aktiviteter fra scenen.

Miljø betyr mye for publikum, men også for de gjestende artister og deres interesse for å delta på våre
arrangementer.

Vi ønsker i forbindelse med opptreden fra scene å skape de best mulige forhold både for publikum og for
artistene.
Dette kan blant annet gjøres ved hjelp av et område med sitteplasser og servering ved scenen.
Interesserte restauratører er imidlertid ikke villig til å påta seg nødvendige kostnader og den risiko dette
medfører dersom de ikke samtidig får anledning til å servere øl/vin til maten, og vi søker derfor tillatelse til å
servere øl/vin i tilknytning til scenen på Olaf Ryes plass i forbindelse med våre markedsdager i 2013.

Vi gjør oppmerksom på at vi ved en eventuell tillatelse vil engasjere en lokal restauratør.

Olaf Ryes plass er omringet av skjenkesteder, og vår søknad er ikke basert på å øke antall skjenkesteder, men
som nevnt ønsket om å skape et best mulig miljø for de som ønsker å høre på artistene fra scenen. Vi er også
overbevist om at dette ikke vil medvirke til økt alkoholservering på våre markedsdager, men være med til å
skape nettopp dette hyggelige miljø både for artister og publikum.

Vi håper på et positivt resultat av vår søknad.

Med hilsen
Grünerløkka næringsråd

Ulf 1-1.Novsett

Telefon: 91127873 e-post: un@rnedcom.as www.visit erlo a.no



VS: Griinerløkka næringsråd - søknad om arrangement 2013 Page l of 1

VS: Griinerløkka næringsråd - søknad om arrangement 2013

Øyvind Eide

Sendt: 25. februar 2013 09:27

Til: POSTMOTTAKBGA

Vedlegg: Søknad arrangement 2013.doc (65 kB) ; ølservering 2013.doc (51 kB)

Fra: un@medcom.as[mailto:un@medcom.as]
Sendt: 22. februar 2013 13:54
Til: Øyvind Eide
Emne: Grünerløkkanæringsråd - søknad om arrangement 2013

Vi viser til tidligere innsendte datoer for markedsdager, og sender vedlagt en fullstendig søknad.
Med hilsen
Grünerløkka næringsråd
Ulf H. NJovsett
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