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INNKALLING 02/13 
 

Det innkalles til møte i Oppvekst-, miljø- og kulturkomiteen i Bydel Grünerløkka 05. 
mars 2013 kl. 18:00 i bydelsadministrasjonens lokaler i Markveien 57. 
 
Åpen halvtime 
Opprop 
Godkjenning av innkalling 
Godkjenning av sakskart 
Informasjon 

• Patrick Ekberg Sørensen, avdelingsleder Sinsen Kulturhus, kommer for å informere om 
tilbudet de har til barn og unge. 

 
Innmeldte spørsmål 
Eventuelt 
 
Saker til behandling: 
 
SAK 05/13 PROTOKOLL FRA MØTE I OPPVEKST-, MILJØ- OG 
KULTURKOMITEEN 29. JANUAR 2013 
 
Vedtak: 
 
 
SAK 06/13 SØKNAD FRA GRÜNERLØKKA NÆRINGSRÅD OM 
ALKOHOLSERVERING I FORBINDELSE MED DE 4 ÅRLIGE KULTUR- OG 
MARKEDSDAGENE 
Saksnr. 201300617 

 
Saksframlegg og søknad følger vedlagt.  
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak: 
Søknad om alkoholservering i forbindelse med Kultur- og markedsdagene 2013 innvilges. 
Området som skal benyttes avgrenses til sitteområde i forbindelse med scene på Olaf Ryes 
plass. 
 

Vedtak: 
 
 
 
Oslo 26. februar 2013 
 
 
Øyvind Henriksen 
Avdelingsdirektør Oppvekst 
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PROTOKOLL 01/13 
 

Protokoll fra møte i Oppvekst-, miljø og kulturkomiteen i Bydel Grünerløkka 29.januar 
2013 kl. 18:00 i bydelsadministrasjonens lokaler i Markveien 57. 
 
Åpen halvtime 
Til åpen halvtime møtte 2 personer. 
Unnur Sande og Hege Aga Edelsteen fra henholdsvis Arthaus og Dockland film. De ønsker et 
felles hus for Dockland film og Arthaus på nabotomten til Hausmania. Komiteen ba de om å 
sende bydelen det de ønsker å legge frem i neste møte i BU. 
 
Opprop 
Til stede: Sunniva Holmås Eidsvoll (SV) leder, Anita Wold (V) nestleder, Marius H. Sørensen- 
Sjømæling (A), Turid Steen (A), Camilla Verdich (H), Mari Røsjø (R), Henrik Walter-Johnsen 
(MDG). 
 
Forfall: Bjørn G. Myhrvold (F), Magnus Worren (A) 
 
I stedet møtte: Jens E. Lange (F) 
 
Fra administrasjonen møtte: Øyvind Henriksen, avdelingsdirektør Oppvekstavdelingen, 
Sigrun Øyre Gundersen, sekretær. 
 
Godkjenning av innkalling 
Innkalling godkjent.  
 
Godkjenning av sakskart 
Sakskart godkjent. Sak fra Høyre tas inn i sakskartet. 
 
Informasjon 
Ingen informasjon. 
 
Innmeldte spørsmål 
Ingen innmeldte spørsmål. 
 
Eventuelt 
Spørsmål fra bydelsadministrasjonen om komiteen ønsker representanter fra tjenestene på 
møtene utover våren. Til det svarte komiteen at de ønsker representanter fra ledelsen i 
barnevernet, Gateteamet og Sinsen kulturhus. 
Forslag fra R: I dag har dessverre ikke miljøstasjonen i Sofienbergparken egen sortering for 
treverk og hard plast. Dette er det behov for, og det er et stort ønske fra de som jobber der om å 
kunne tilby det. Dette er det Renovasjonsetaten som avgjør. Bydelsadministrasjonen bes derfor 
om å legge fram en sak for Oppvekst-, miljø og kulturkomiteen på neste møte, 05.03.13, med et 
forslag til uttalelse bydelen kan sende til Renovasjonsetaten. 
Bydelsadministrasjonen håndterer dette administrativt. 
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Saker behandlet under møtet: 
   
SAK 01/13 PROTOKOLL FRA MØTE I OPPVEKST-, MILJØ OG 
KULTURKOMITEEN 27.november 2012 
 
Vedtak: 
Protokoll enstemmig vedtatt. 
 
SAK 02/13 SCHOUS PLASS – PROSPEKT OVER FERDIG PROSJEKT 
Saksnr. 201300071 

 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak: 
OMK innstiller til Bydelsutvalget å fatte følgende vedtak: 

Bydelsutvalget ønsker å få gjennomført vedlagte plan for oppgradering av Schous plass og 

ber Bydelsadministrasjonen om å oversende prospektet til Eiendoms- og byfornyelsesetaten 

med en henstilling om tildeling av midler. 

Bydelsutvalget ber bydelsadministrasjonen komme tilbake til Bydelsutvalget vedrørende 

nærmere bruk av markedsplassen.  

 
Voteringsorden: 
Komiteen stemte først over Bydelsdirektørens forslag, deretter ble det stemt over merknadene. 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak enstemmig vedtatt med følgende merknader.  
 
Merknad fra SV, V, MDG, R: 
OMK ønsker at det i prosjektet med oppgradering av Schous plass sees på mulighet for 
grafittivegg i tilknytning til parken. 
 
Merknad fra R: 
OMK innstiller til Bydelsutvalget å fatte følgende vedtak: 
Bydelsutvalget ønsker å få gjennomført vedlagte plan for oppgradering av Schous plass med 
disse endringene: 
- uten å fjerne gresset 
- uten markedsplassen 
- å regulere veggen mot huset i Thorvald Meyers gate til graffitivegg 
Bydelsutvalget ber Bydelsadministrasjonen om å oversende prospektet med de vedtatte 
endringene til Eiendoms- og byutviklingsetaten med en henstilling om tildeling av midler. 
 
Enstemmig merknad: 
OMK ber om at en større del av plenarealet beholdes. 
 
Merknad fra F, H, V, 1A: 
OMK innstiller til Bydelsutvalget å fatte følgende vedtak: 
Bydelsutvalget ønsker at det prosjekteres og bygges et parkeringshus under Schous plass i 
forbindelse med oppgraderingen av plassen med en henstilling om å finne egen finansiering av 
parkeringshuset. 
 
Innmeldte spørsmål fra Rødt ble besvart i møtet. 
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SAK 03/13 STRATEGI FOR Å REDUSERE SYKEFRAVÆRET I BYDELENS 
BARNEHAGER – FORSLAG FRA VENSTRE 
Saksnr.  

Vs forslag til vedtak: 
Bydelsadministrasjonen bes legge fram en sak for Oppvekst-, miljø- og kulturkomiteen med 
oversikt over sykefraværet blant de ansatte i bydelens barnehager, årsaker til sykefraværet og 
en strategi for å få ned sykefraværet. 
 
Vedtak: 
Enstemmig vedtatt. 
 
SAK 04/13 ENDRING AV RETNINGSLINJER FOR BRUK AV BYDELENS 
PARKANLEGG 
 
Hs forslag til vedtak: 
Punkt ”1. Arrangementer i parker og friområder skal som hovedregel være alkoholfrie. Søknad 
om unntak fra denne regelen skal behandles i Oppvekst-, miljø og kulturkomiteen” i 
Retningslinjer for bruk av bydelens parkanlegg strykes. 
 
Vedtak: 
Hs forslag falt med 2 (H, F) mot 6 (2A, V, MDG, R, SV). 
 
Etter votering anket H og F saken til Bydelsutvalget med følgende merknad: 
”Endring av retningslinjer for bruk av bydelens parkanlegg ankes inn for behandling i BU for å 
få saken bedre belyst blant annet med tapte utleieinntekter for arrangementer det kan fås 
leieinntekter fra med alkoholservering”. 
 
 
 
 
Oslo 30.januar 2013 
 
 
 
Sigrun Øyre Gundersen 
sekretær 
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Saksframlegg 06/13 
 

 
Arkivsak: 201300617  
Arkivkode:   

Saksbeh: Øyvind Eide  

   
Saksgang: Møtedato:  
Oppvekst-, miljø- og kulturkomiteen 05.03.2013  
 

 

SØKNAD FRA GRÜNERLØKKA NÆRINGSRÅD OM 
ALKOHOLSERVERING I FORBINDELSE MED DE 4 ÅRLIGE KULTUR- 
OG MARKEDSDAGENE 
 
Bydelsutvalget vedtok i sak 13/13, den 14. februar 2013, en endring i retningslinjene for bruk av 
bydelens parkanlegg, pkt. 10. Endringen medfører at man kan søke om alkoholservering i 
forbindelse med arrangementer og at slike søknader skal avgjøres av Oppvekst-, miljø- og 
kulturkomiteen. 
 
Bydelsadministrasjonen har mottatt en søknad om alkoholservering i forbindelse med avholdelse 
av de 4 årlige Kultur- og markedsdagene. Søker er Grünerløkka Næringsråd, se vedlegg. 
 
Som det fremkommer av søknaden ønsker Grünerløkka Næringsråd å tilby alkoholservering i 
forbindelse med matservering i et sitteområde foran scenen på Olaf Ryes plass. Dette er ment å 
bidra til et miljø rundt scenen og best mulige forhold for publikum og artister. 
 
Da søknaden gjelder et avgrenset område og i forbindelse med matservering stiller 
Bydelsadministrasjonen seg positive til søknaden. Øvrige deler av parken, samt de delene av 
arrangementet som foregår i Birkelunden og i Sofienbergparken, er fortsatt alkoholfrie. 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak: 
Søknad om alkoholservering i forbindelse med Kultur- og markedsdagene 2013 innvilges. Området 
som skal benyttes avgrenses til sitteområde i forbindelse med scene på Olaf Ryes plass. 
 
 
 
 
 



Postboks2107 Grenerløkka,0505 Oslo

Bydel Griinerløkka v/ Øyvind Eide
Postboks 2128 Granerløkka —I
0505 Oslo

S>)+:5)I

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
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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

https://webmail.oslo.kommune.no/owa/?ae=Item&t=IPM.Note&ic1=RgAAAAA6ezTf... 25.02.2013



Forslag til Oppvekst-, miljø- og kulturkomiteen fra 
Grünerløkka SV: 

 

Bakgrunn: 
 
På nedre Grünerløkka rett nord for Ankerbrua, langs elvas østlige bredd er en skråning som i 
dag ikke brukes til noe. Området er på omlag 2,8 mål og er for bratt for ferdsel. Denne 
elvebredden er vestvendt, har sol hele ettermiddagen og kvelden og herfra er det utsikt over 
elva og parken ved DogA og kulturkirken Jacob. Her har byen muligheten til å anlegge en 
park med oppbygde terrasser - et lite “Toscana” på Grünerløkka. 
 
Park heller enn skråning 
Området er nå under bearbeidelse av Vannverket og etter avsluttet arbeid skal skråningen 
bringes tilbake til sin opprinnelige stand. Grünerløkka SV er bekymret for 
narkotikaomsetningen som foregår i området og vil heller at dette skal bli et 
rekreasjonsområde for byens innbyggere. Området ligger også svært sentralt med tanke på 
Vulkan- tomta og Brenneriveien og en park i tilknytning til disse områdene vil kunne være 
positivt og bidra til et variert bymiljø. Grünerløkka SV vil at Oslo kommune benytter 
anledning til å anlegge en park her i stedet for å bruke ressurser på å få den gamle skråningen 
tilbake slik den var før. 
 
Muligheter for parken 
Vannverket har i sitt arbeid satt spunt1 langs området for å støtte opp jordmassene mens de 
arbeider. Dette gjør at det oppstår en terrassering. Det er mulig å bygge videre på VAVs 
terrasser, for eksempel kan anleggsmasser fylles i gabioner2. Ved å terrassere hele området 
kan det gjøres tilgjengelig for byens innbyggere på en mye bedre måte enn om det bare er en 
skråning. 
 
Ved å terrassere kan vi få et flerbruksområde som involverer publikum ved å skape 
møteplasser og sosial utveksling. Områdene langs Akerselva på nedre Grünerløkka har lenge 
vært et belastet område med blant annet omsetning av narkotika. Å åpne opp områdene slik at 
de blir tatt i bruk av folk, kan gjøre at denne negative utviklingen i området snus.  
 
I dette området har vi mange muligheter til å skape en park med variert aktivitet og bruk av 
mange grupper. Mulige ideer er sitteplasser tilrettelagt for barnevogner og rullestoler, bålplass 
ved elva, flere små uhøytidelige sitteplasser der det er mulig å sitte og arbeide ute, bærbusker 
og frukttrær i skråninger, fuglekasser og beskyttede rugeplasser for ærfugler og ender. 
Mulighetene er mange og byen må gripe sjansen nå når vi har den. 
 
 
 
 
 
 

                                                        

1 Spunting: vil si å slå ned vegger i massene under gravearbeider hvor det graves loddrett ned i løs masse. 
2 Gabioner: steinfylte nettingkister som kan stables inntil- og oppå hverandre brukes til å bygge støttemurer. 

 



 

Forslag til vedtak: 
 
Oppvekst-, miljø- og kulturkomiteen (OMK) i Grünerløkka bydel vil at Oslo Kommune 
utreder mulighetene for å anlegge en park med oppbygde terrasser i området langs østre bredd 
av Akerselva ved DogA og Kulturkirken Jakob. Parken bør anlegges i forbindelse med at 
området skal opparbeides etter at Vann og Avløpsetaten er ferdige med sine arbeider i 
området. 
 
OMK er bekymret for narkotikaomsetningen som foregår i området og vi vil heller at dette 
skal bli et rekreasjonsområde for byens innbyggere. Området ligger også svært sentralt med 
tanke på Vulkan- tomta og Brenneriveien og en park i tilknytning til disse områdene vil kunne 
være positivt og bidra til et variert bymiljø. OMK vil at Oslo kommune benytter anledning til 
å anlegge en park her i stedet for å bruke ressurser på å få den gamle skråningen tilbake slik 
den var før. 
 
Vedtaket oversendes Bymiljøetaten og Byutviklingskomiteen i Bystyret. 

 



SAK 07/13: PARK VED AKERSELVA NORD FOR ANKERBRUA – 
FORSLAG FRA SV 
 
SVs forslag til vedtak: 
 
Oppvekst-, miljø- og kulturkomiteen (OMK) i Grünerløkka bydel vil at Oslo Kommune 
utreder mulighetene for å anlegge en park med oppbygde terrasser i området langs østre bredd 
av Akerselva ved DogA og Kulturkirken Jakob. Parken bør anlegges i forbindelse med at 
området skal opparbeides etter at Vann og Avløpsetaten er ferdige med sine arbeider i 
området. 
 
OMK er bekymret for narkotikaomsetningen som foregår i området og vi vil heller at dette 
skal bli et rekreasjonsområde for byens innbyggere. Området ligger også svært sentralt med 
tanke på Vulkan- tomta og Brenneriveien og en park i tilknytning til disse områdene vil kunne 
være positivt og bidra til et variert bymiljø. OMK vil at Oslo kommune benytter anledning til 
å anlegge en park her i stedet for å bruke ressurser på å få den gamle skråningen tilbake slik 
den var før. 
 
Vedtaket oversendes Bymiljøetaten og Byutviklingskomiteen i Bystyret. 
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