
Bydelsutvalget Gamle Oslo 
Postadresse: Postboks 9406 Grønland, 0135 Oslo                        
Besøksadresse: Platous gate 16 
Telefon. 02180, Fax 23 43 10 01 
E-post: bydelsutvalget@bgo.oslo.kommune.no 
Internett: www.bgo.oslo.kommune.no 
 

          
PROTOKOLL FRA OPPVEKST, KULTUR OG 
NÆRMILJØKOMITEEN  
28.05.2013 kl. 16.30 – 18.50 
Bydelsadministrasjonen, Platousgate 16, 
Møterom: Rudolf Nilsen, 2. etasje. 
 
 
Åpne halvtime:      
Vålerenga Vel ved Paulsen angående eventuell plan for flybussen om  
stopp i Galgeberg-området, og deres ønske om begrensning av busstrafikk i Strømsveien. 
 
Lasse Jansen, fra SU i Etterstadsletta midlertidige barnehage angående rehabilitering av 
Åkeberg barnehage og deres flytting til midlertidige lokaler i Etterstadsletta. 
  
Sigurd Fredeng, foreldrerepresentant fra Sommerfryd barnehage angående rehabilitering av 
Åkeberg barnehage og deres flytting til midlertidige lokaler i Etterstadsletta. 
 
Tilstede: 
 
 
 
 
 
 
 

Olaf Svorstøl (Rødt) leder 
Arild Furuseth (H), nestleder 
Finn Overvik (AP) 
Maj-Jill Hedemark (SV) 
Kjell Johansen (FrP)  
Anders Skyrud Danielsen (MDG) (forlot møte 17.30) 
 

Fra administrasjonen: Kerstin Berglund, avdelingsdirektør utfører barn og unge 
Randi Strømsborg, avdelingsdirektør myndighet barn og unge 
Nina Tufte, møtesekretær 

Forfall: Atle Halvorsen Hjelkerud (AP) 
Helene Z. Skulstad (V) 
 

I stedet møtte: Hanne S. Heggheim (AP) 
Joar Rasmussen (V) Ankom 17.30 

 
 
Ved møtets start var 7 medlemmer til stede og OKN-komiteen var dermed vedtaksfør. 
 
 
Møteinnkalling: Godkjent 
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Sakskart: Følgende saker ble satt på sakskartet 
 
46/2013 Sak fra Rødt; Forslag om å søke regjeringa om toalettmidler 
47/2013 Sak fra Høyre; Stoppested for flybuss i Strømsveien 
48/2013 Sak fra foreldrerepresentanter i Etterstadsletta midlertidige og Sommerfryd 
barnehage; Rehabilitering av Åkeberg barnehage og flytting til midlertidige lokaler i 
Etterstadsletta barnehage 
49/2013 Kulturpris og kulturstipend 2013 
 
 
 
OKN-sak 
38/2013 

  
BYDELENS UTTALELSE TIL SØKNAD OM 
RAMMETILLATELSE FOR BRUKSENDRING TIL 
BEVERTNING (KAFETERIA) - BØGATA 10 
 
Bydelsdirektørens innstilling: 
 
Bydelsutvalget anbefaler at det gis dispensasjon fra 
reguleringsbestemmelsene slik at det kan tillates bevertning i Bøgata 10.  
 
Oppvekst, kultur og nærmiljøkomiteens behandling: 
Det ble ikke fremmet alternative forslag. 
 
Oppvekst, kultur og nærmiljøkomiteens votering: 
Bydelsdirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Oppvekst, kultur og nærmiljøkomiteens innstilling til bydelsutvalget: 
 
Bydelsutvalget anbefaler at det gis dispensasjon fra 
reguleringsbestemmelsene slik at det kan tillates bevertning i Bøgata 10.  
 

 
OKN-sak 
39/2013 

  SØKNAD OM SALGSBEVILLING - JOKER GRUEGATA, 
GRUEGATA 23 
 
Bydelsdirektørens innstilling: 
 
Bydelsutvalget anbefaler søknad om ny salgsbevilling ved Joker Gruegata 
23, Gruegata 23, jf. Forkrift om åpningstider for serveringssteder og om 
salgs- og skjenketider for alkoholholdige drikker m.v.  
 
Oppvekst, kultur og nærmiljøkomiteens behandling: 
Det ble ikke fremmet alternative forslag. 
 
Oppvekst, kultur og nærmiljøkomiteens votering: 
Bydelsdirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
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Oppvekst, kultur og nærmiljøkomiteens innstilling til bydelsutvalget: 
 
Bydelsutvalget anbefaler søknad om ny salgsbevilling ved Joker Gruegata 
23, Gruegata 23, jf. Forkrift om åpningstider for serveringssteder og om 
salgs- og skjenketider for alkoholholdige drikker m.v.  
 

 
OKN-sak 
40/2013 

SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - LILLE 
KRO, ÅKEBERGVEIEN 30 
 
Bydelsdirektørens innstilling: 
 
Gamle Oslo Bydelsutvalg anbefaler søknad om ny serverings- og 
skjenkebevilling etter eierskifte ved Lille Kro, Åkebergveien 30  jf. 
bestemmelsene i Forskrift om åpningstider for serverings- og 
skjenkesteder i Bydel Gamle Oslo, Oslo kommune. 
 
Oppvekst, kultur og nærmiljøkomiteens behandling: 
Olaf Svorstøl fremmet følgende forslag på vegne av Rødt;  
Bydelsutvalget anbefaler søknaden om serverings- og skjenkebevilling og 
anbefaler åpnings- og skjenketid inne til klokken 24.00/23.30.  
 
Oppvekst, kultur og nærmiljøkomiteens votering: 
Bydelsdirektørens innstilling ble vedtatt mot en stemme fra Rødt.  
 
Oppvekst, kultur og nærmiljøkomiteens innstilling til bydelsutvalget: 
 
Gamle Oslo Bydelsutvalg anbefaler søknad om ny serverings- og 
skjenkebevilling etter eierskifte ved Lille Kro, Åkebergveien 30  jf. 
bestemmelsene i Forskrift om åpningstider for serverings- og 
skjenkesteder i Bydel Gamle Oslo, Oslo kommune. 
 

 
OKN-sak 
41/2013 

 
SØKNAD OM BEVILLING - PROMENADEN MAT OG VINHUS, 
SØRENGKAIA 101 
 
Bydelsdirektørens innstilling: 
 
Bydelsutvalget anbefaler søknad om serverings- skjenkebevilling ved 
nyetablerte Promenaden Mat & Vinhus, Sørengkaia 101 med åpnings- og 
skjenketid i tråd med bestemmelsene i Forskrift om åpningstider for 
serverings- og skjenkesteder i Bydel Gamle Oslo, Oslo kommune § 4a: 

I boligområder skal serveringssteder holde lukket inne mellom kl. 
0100 og kl. 0600. Ingen alkoholservering før kl. 0900.  
I boligområder skal serveringssteder holde lukket ute mellom kl. 2200 
og kl. 0600. Ingen alkoholservering før kl. 0900.  

 
Oppvekst, kultur og nærmiljøkomiteens behandling: 
Olaf Svorstøl fremmet følgende forslag på vegne av Rødt;  
Bydelsutvalget anbefaler søknaden om serverings- og skjenkebevilling og 
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anbefaler åpnings- og skjenketid inne til klokken 24.00/23.30.  
 
Oppvekst, kultur og nærmiljøkomiteens votering: 
Bydelsdirektørens innstilling ble vedtatt mot en stemme fra Rødt. 
 
Oppvekst, kultur og nærmiljøkomiteens innstilling til bydelsutvalget: 
 
Bydelsutvalget anbefaler søknad om serverings- skjenkebevilling ved 
nyetablerte Promenaden Mat & Vinhus, Sørengkaia 101 med åpnings- og 
skjenketid i tråd med bestemmelsene i Forskrift om åpningstider for 
serverings- og skjenkesteder i Bydel Gamle Oslo, Oslo kommune § 4a: 

I boligområder skal serveringssteder holde lukket inne mellom kl. 
0100 og kl. 0600. Ingen alkoholservering før kl. 0900.  
I boligområder skal serveringssteder holde lukket ute mellom kl. 2200 
og kl. 0600. Ingen alkoholservering før kl. 0900.  

 
 
OKN-sak 
42/2013 

 SØKNAD OM BEVILLING - PIZZERIA LA PIETRA – 
INGEBORGS GATE 4 - ORG. NR. 999224539 
 
Bydelsdirektørens innstilling: 
 
Bydelsutvalget anbefaler søknad om ny serverings- skjenkebevilling ved 
Pizzeria La Pietra, Ingeborgs gate 4 jf. bestemmelsene i Forskrift om 
åpningstider for serverings- og skjenkesteder i Bydel Gamle Oslo, Oslo 
kommune. 
 
Oppvekst, kultur og nærmiljøkomiteens behandling: 
Olaf Svorstøl fremmet følgende forslag på vegne av Rødt;  
Bydelsutvalget anbefaler søknaden om serverings- og skjenkebevilling og 
anbefaler åpnings- og skjenketid inne til klokken 24.00/23.30.  
 
Oppvekst, kultur og nærmiljøkomiteens votering: 
Bydelsdirektørens innstilling ble vedtatt mot en stemme fra Rødt. 
 
Oppvekst, kultur og nærmiljøkomiteens innstilling til bydelsutvalget: 
 
Bydelsutvalget anbefaler søknad om ny serverings- skjenkebevilling ved 
Pizzeria La Pietra, Ingeborgs gate 4 jf. bestemmelsene i Forskrift om 
åpningstider for serverings- og skjenkesteder i Bydel Gamle Oslo, Oslo 
kommune. 
 

 
OKN-sak 
43/2013 

 SKILTING AV OSLO TORG 
 
Forslag til vedtak: 
 
BU ønsker bevisstgjøring om stedet ved at Oslo Torg markeres ved et 
minnemerkeskilt som kort beskriver dets historiske betydning.  
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Oppvekst, kultur og nærmiljøkomiteens behandling: 
Det ble ikke fremmet alternative forslag. 
 
Oppvekst, kultur og nærmiljøkomiteens votering: 
Bydelsdirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Oppvekst, kultur og nærmiljøkomiteens innstilling til bydelsutvalget: 
 
BU ønsker bevisstgjøring om stedet ved at Oslo Torg markeres ved et 
minnemerkeskilt som kort beskriver dets historiske betydning.  
 

 
OKN-sak 
44/2013 

SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING ETTER 
EIERSKIFTE - SAMURAI SUSHI, KOLSTADGATA 17 
 
Bydelsutvalgets behandling: 
 
Bydelsutvalget anbefaler søknad om ny serverings- og skjenkebevilling ved 
Samurai Sushi, Kolstadgata 17 med åpnings- og skjenketid til klokken 
01.00/00.30, jf. Forskrift om åpningstider for serveringssteder og om salgs- og 
skjenketider for alkoholholdige drikker m.v. § 1 b) 
 
Oppvekst, kultur og nærmiljøkomiteens behandling: 
Olaf Svorstøl fremmet følgende forslag på vegne av Rødt;  
Bydelsutvalget anbefaler søknaden om serverings- og skjenkebevilling og 
anbefaler åpnings- og skjenketid inne til klokken 24.00/23.30.  
 
Oppvekst, kultur og nærmiljøkomiteens votering: 
Bydelsdirektørens innstilling ble vedtatt mot en stemme fra Rødt. 
 
Oppvekst, kultur og nærmiljøkomiteens innstilling til bydelsutvalget: 
 
Bydelsutvalget anbefaler søknad om ny serverings- og skjenkebevilling ved 
Samurai Sushi, Kolstadgata 17 med åpnings- og skjenketid til klokken 
01.00/00.30, jf. Forskrift om åpningstider for serveringssteder og om salgs- og 
skjenketider for alkoholholdige drikker m.v. § 1 b) 
 

 
OKN-sak 
45/2013 

SØKNAD OM BEVILLING FOR NY UTESERVERING VED EL 
TORO, EIRIKS GATE 2 
 
Bydelsutvalgets behandling: 
 
Bydelsutvalget anbefaler søknad om ny uteservering ved El Toro, Eiriks gate 2 
da søknaden er i tråd med bestemmelsene i Forskrift om åpningstider for 
serverings- og skjenkesteder i Bydel Gamle Oslo, Oslo kommune. 
 
Oppvekst, kultur og nærmiljøkomiteens behandling: 
Det ble ikke fremmet alternative forslag. 
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Oppvekst, kultur og nærmiljøkomiteens votering: 
Bydelsdirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Oppvekst, kultur og nærmiljøkomiteens innstilling til bydelsutvalget: 
 
Bydelsutvalget anbefaler søknad om ny uteservering ved El Toro, Eiriks gate 2 
da søknaden er i tråd med bestemmelsene i Forskrift om åpningstider for 
serverings- og skjenkesteder i Bydel Gamle Oslo, Oslo kommune. 
 

 
OKN-sal 
46/2013 

SØKNAD OM TOALETTMIDLER 
 
Rødt fremmet følgende forslag; 
 
Bydelsutvalget i Gamle Oslo vil søke regjeringen om midler til å sette opp og 
drifte offentlige toaletter ved Botanisk hage på Tøyen og i Vaterlandsparken. 
Toalettene skal være gratis å bruke. 
 
Oppvekst, kultur og nærmiljøkomiteens behandling: 
Finn Overvik fremmet følgende forslag på vegne av AP;  
Bydelsutvalget ber bydelsdirektøren benytte kr 250 000 av mindreforbruket i 
2012 på å anskaffe toaletter som kan utplasseres der det ferdes mest folk slik 
det er gjort i bydel Sagene de siste årene. Bydelsutvalget ber bydelsdirektøren 
kontakte bydel Sagene for å få informasjon om deres leverandør og avtale med 
denne for å inngå et liknende samarbeid. 
 
Arild Furuseth fremmet følgende forslag på vegne av H; 

1. OKN støtter Bymiljøetatens evaluering og forslag om videreføring av 
de mobile toalettene på Tøyen. 

2. Nytt permanent toalettanlegg etableres i Vaterlandsområdet. 
3. Bymiljøetaten anmodes om å vurdere ytterligere forbedring av 

toalettilbudene i sentrale områder. 
 

Oppvekst, kultur og nærmiljøkomiteens votering: 
Det ble votert på hvert forslag. 
 
Forslag fra H, pkt 1 falt mot en stemme fra Høyre. 
Foreslag fra H, pkt 2 falt mot tre stemmer fra H, MDG og SV. 
Forslag fra H, pkt 3 falt mot to stemmer fra H og SV. 
 
Forslag fra AP falt med leders dobbeltstemme mot tre stemmer fra Rødt, FrP, 
H 
 
Forslag fra Rødt ble vedtatt mot tre stemmer fra 2 AP og H. 
 
Oppvekst, kultur og nærmiljøkomiteens innstilling til bydelsutvalget: 
 
Bydelsutvalget i Gamle Oslo vil søke regjeringen om midler til å sette opp og 
drifte offentlige toaletter ved Botanisk hage på Tøyen og i Vaterlandsparken. 
Toalettene skal være gratis å bruke. 
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OKN-sak 
47/2013 

STOPPESTED FOR FLYBUSSEN I GALGEBERGOMRÅDET. 
 
Følgende fellesforslag ble fremmet: 
 
Spørsmål om stoppested for flybussen i Galgeberg-området ble drøftet på 
grunnlag av en henvendelse fra en ansatt i flybussen. OKN vurderer det ikke 
som ønskelig å åpne for økt gjennomgangstrafikk på Vålerenga, snarere er det 
ønskelig å redusere den. 
 
Oppvekst, kultur og nærmiljøkomiteens behandling: 
Olaf Svorstøl fremmet følgende merknad på vegne av Rødt; 
Rødt viser også til signalene til representanten fra Vålerenga Vel. 
 
Oppvekst, kultur og nærmiljøkomiteens votering: 
Fellesforslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
Oppvekst, kultur og nærmiljøkomiteens innstilling til bydelsutvalget: 
 
Spørsmål om stoppested for flybussen i Galgeberg-området ble drøftet på 
grunnlag av en henvendelse fra en ansatt i flybussen. OKN vurderer det ikke 
som ønskelig å åpne for økt gjennomgangstrafikk på Vålerenga, snarer er det 
ønskelig å redusere den. 
 
Merknad; 
Rødt viser også til signalene til representanten fra Vålerenga Vel. 
 

 
OKN-sak 
48/2013 

REHABILITERING AV ÅKEBERG BARNEHAGE OG FLYTTING 
TIL MIDLERTIDIGE LOKALER I ETTERSTADSLETTA. 
 
Olaf Svorstøl og Arild Furuseth fremmet følgende forslag på vegne av Rødt  
og H: 
 

1. OKN`s leder og nestleder gjennomfører en befaring i barnehagene 
Etterstadsletta midlertidige, Sommerfryd og Åkeberg og avgir rapport 
til utvalget og administrasjonen. 

2. Bydelsadministrasjonen besvarer skriftlig de fremlegg som er 
presentert i OKN`s møte 28.05. 

3. Saken forelegges for vurdering til BU-leder, bydelsdirektør og leder av 
OKN. 

 
Oppvekst, kultur og nærmiljøkomiteens behandling: 
Det ble ikke fremmet alternative forslag. 
 
Oppvekst, kultur og nærmiljøkomiteens votering: 
Forslag fra Rødt og Høyre ble enstemmig vedtatt. 
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Oppvekst, kultur og nærmiljøkomiteens innstilling til bydelsutvalget: 
 

1. OKN`s leder og nestleder gjennomfører en befaring i barnehagene 
Etterstadsletta midlertidige, Sommerfryd og Åkeberg og avgir rapport 
til utvalget og administrasjonen. 

2. Bydelsadministrasjonen besvarer skriftlig de fremlegg som er 
presentert i OKN`s møte 28.05. 

3. Saken forelegges for vurdering til BU-leder, bydelsdirektør og leder av 
OKN. 

 
 

 
OKN-sak  
49/2013 

KULTURSTIPEND OG KULTURPRIS 2013 
 
Sak om valg av kandidater til årets kulturpris og kulturstipend ble 
behandlet og er unntatt offentlighet 

 
 
  
 
 
 
 
Olaf Svorstøl       Kerstin Berglund 
leder        avdelingsdirektør 


