
Oslo kommune
Bydel Grlinertøkka
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Helse og Miljøseksjonen
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Arkivbet.: -+S--
. ai 2013

Cafe 33 AS
Org nr: 911 958 317
Thorvald Meyers gate 33
0555 Oslo

Ønske om å leie uteareal.

Vi ønsker med dette å søke om å leie areal til uteservering av Bydel St. Hanshaugen.
Areal det er snakk om er på ca 102 Kvadrat meter og er på hjørnet av Birkelunden (parken) i
krysset Thorvald Meyers gate og Seilduks gata.

Vi driver restauranten Cafe 33 som ligger midt i krysset og det vil være til stor hjelp for oss å
få leie dette arealet fra 01.april til 30.september årlig. Og fra snarest mulig dato i år til 30.
september 2013 i år.

Arealet vil bli brukt til servering i sommer halvåret og vi ønsker i samarbeid med
Bydel St. Hanshaugen utvikle en plan for hvordan området skal se ut.

Håper på et raskt og positivt svar.

Med vennlig hilsen
Tahir Mahmood
Cafe 33 AS



Soknad om leie av kommunalt areal til kommersiell virksomhet på områder regulert til friområde, park,
nærmiljoanlegg, gatetun, fortau, gågate, plasser eller torg.

Som kommersiell virksomhet defineres: markedsforingstiltak, abonnementssalg. medlemskapssalg. filmopptak, events, arrangement, bydels- og
markedsdager og lignende.

www.moo.ost.aisommuneno
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Foretaksnummer / organisasjonsnummer:

Virksomhetens navn: C1/-1 GI . 3 )4 S

Virksomhetens adresse: ' 1,-16 fra Telefon: 	

Ansvarlig kontaktperson: 7-'17/Ft/ e-n Telefon: 1/('‘ 9`--/ 

E-post adresse: 71"j /N•7

Beskrivelse av aktiviteten: e- 3/  •q /24

Onsker a leie standplass/areal (sett kryss):

Arbeidersamfunnets plass

Bislett Stadion, krysset Thereses gata/Louiscs gate

Knud Knudsens plass

Kristparken, Mollergata

Torggata, 3 plasser ved GlasMagasinet

Annet areal

:

Onsket leietid: (fra dato til dato) C\

Dato / CS 2013

Sokers underskrift (firmastempel)

Legg ved kopi av firmaattest med organisasjonsnummer.

Informasjon om leic av kommunal grunn: htt ://www.hvdel-st-hanshanoen.oslo.kommune.no/kultur fritid o narmiro/direkte til/leic av kommunal orunn/

Soknad sendes til

Bydel St. Hanshaugen
11else- og miljoseksjonen

ostmottak a bsh.oslo.kommune.no

Bydel St. llanshaugen
og miljoseksionen

Besok,dresse:

Aketsbakken 27

Opplstungstienesten: 4" 52 10

E-postadresse:
postmottak e bsh.oslo.kommune.no

02 180 SL.0
GR01111
HOUCOSTRO

Potaadusse.

Postboks O9q9 St. 01, s plass
0130 Oslo I lovedtelefonnummer



Hvis du vil se alle detaljene som er synlige på
skjermen, bruker du "Skriv ut"-koblingen ved

siden av kartet,

( 11,


