
Bydelsutvalget Gamle Oslo 
Postadresse: Postboks 9406 Grønland, 0135 Oslo 
Besøksadresse: Platous gate 16 
Telefon. 02180, 
Internett: www.bgo.oslo.kommune.no 
 

           
 
PROTOKOLL FRA OPPVEKST, KULTUR OG 
NÆRMILJØKOMITEEN  
07.10.2014 kl. 16.30 – 17.25 
Bydelsadministrasjonen, Platousgate 16, 
Møterom: Rudolf Nilsen, 2. etasje. 
 
 
 
Åpen halvtime:  Dan Nordhagen informerte om Tøyen kulturscene 
 
 
 
 
Tilstede: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Olaf Svorstøl (Rødt) leder 
Arild Furuseth (H), nestleder 
Finn Overvik (AP) 
Mai-Jill Hedemark (SV) 
Helene Z. Skulstad (V) 
Kjell Johansen (FrP)  
Anders Skyrud Danielsen (MDG) 
 
 

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

Forfall: Atle Halvorsen Hjelkerud (AP) 
 

I stedet møtte: Ingen vara 
 
 
Ved møtets start var 7 medlemmer til stede og OKN-komiteen var dermed vedtaksfør. 
 
 
Møteinnkalling: Godkjent 
 
Sakskart: Ny sak 52/2014 fra Venstre om tunellen under Kjølberggata ble satt på kartet. 
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OKN-sak 
50/2014 

OBSERVATØR FRA BYDELSUTVALGET TIL IDRETTENS 
SAMARBEIDSUTVALG 
 
Bydelsdirektøren innstiller til bydelsutvalget å fatte følgende vedtak:  
Bydelsutvalget utnevner en observatør med vara til Idrettens 
samarbeidsutvalg (ISU) i Bydel Gamle Oslo. 
 
Oppvekst, kultur og nærmiljøkomiteens behandling: 
SV foreslo Mai-Jill Hedemark som observatør. Rødt foreslo Olaf Svorstøl 
som vara. 
 
Oppvekst, kultur og nærmiljøkomiteens votering: 
Forslagene ble enstemmig vedtatt. 
 
Oppvekst, kultur og nærmiljøkomiteens innstilling til bydelsutvalget: 
OKN foreslår Mai-Jill Hedemark (SV) som observatør til ISU Gamle 
Oslo, og Olaf Svorstøl (Rødt) som vara. 
 

 
OKN-sak 
46/2014 

Bydelens uttalelse til søknad om rammetillatelse for bruksendring til 
serveringssted - Hagegata 27 
 
Bydelsdirektøren innstiller til bydelsutvalget å fatte følgende vedtak:  
Bydelsutvalget stiller seg positiv til en dispensasjon fra gjeldende regulering. 
Et serveringssted kan gi en tiltrengt ny aktivisering av Tøyen torg på 
ettermiddags- og kveldstid. Bydelsutvalget ber dog om at det sikres at 
serverings- og kafévirksomheten drives slik at det ikke medfører sjenanse for 
naboer i form av støy og ber om at det stilles strenge krav til ventilering og 
støyskjerming av aktiviteten i bygget før brukstillatelse kan gis.  
 
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 stiller seg positiv til en dispensasjon fra gjeldende regulering. 
Et serveringssted kan gi en tiltrengt ny aktivisering av Tøyen torg på 
ettermiddags- og kveldstid. Bydelsutvalget ber dog om at det sikres at 
serverings- og kafévirksomheten drives slik at det ikke medfører sjenanse for 
naboer i form av støy og ber om at det stilles strenge krav til ventilering og 
støyskjerming av aktiviteten i bygget før brukstillatelse kan gis.  
 

 
OKN-sak 
47/2014 

Søknad om ny salgsbevilling ved Stopp & Kjøp, Ekebergveien 37, 
0196 Oslo 
 
Bydelsdirektøren innstiller til bydelsutvalget å fatte følgende vedtak:  
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Bydelsutvalget anbefaler søknad om ny salgsbevilling ved Stopp & Kjøp, 
Ekebergveien 37, 0196 Oslo, jf. Forskrift om åpningstider for 
serveringssteder og om salgs- og skjenketider for alkohol-holdige drikker 
m.v. 
 
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 søknad om ny salgsbevilling ved Stopp & Kjøp, 
Ekebergveien 37, 0196 Oslo, jf. Forskrift om åpningstider for 
serveringssteder og om salgs- og skjenketider for alkohol-holdige drikker 
m.v. 
 
 

OKN-sak 
48/2014 

Søknad om ny serverings- og skjenkebevilling ved Postkontoret, 
Hagegata 27 
 
Bydelsdirektøren innstiller til bydelsutvalget å fatte følgende vedtak:  
Bydelsutvalget anbefaler søknad om ny serverings- og skjenkebevilling ved 
Postkontoret, Hagegata 27, med åpningstider ihht Forskrift om åpningstider 
for serverings- og skjenkesteder i Bydel Gamle Oslo, Oslo kommune; Inne til 
kl. 01.00/00.30 og ute til kl. 22.00/21.30. 
 
Oppvekst, kultur og nærmiljøkomiteens behandling: 
Helene Z. Skulstad fremmet følgende forslag på vegne av V: 
Bydelsutvalget anbefaler søknad om ny serverings- og skjenkebevilling 
ved Postkontoret, Hagegata 27, med åpningstider inne til kl 03.00 og ute 
til kl. 22.00. 
 
Oppvekst, kultur og nærmiljøkomiteens votering: 
Votering om V forslag om uteservering: Forslaget ble enstemmig vedtatt 
Votering om V forslag om inneservering: Forslaget ble vedtatt mot en 
stemme fra Rødt. 
 
Oppvekst, kultur og nærmiljøkomiteens innstilling til bydelsutvalget: 
 
Bydelsutvalget anbefaler søknad om ny serverings- og skjenkebevilling 
ved Postkontoret, Hagegata 27, med åpningstider inne til kl 03.00 og ute 
til kl. 22.00. 
 

 
OKN-sak 
49/2014 

 INFORMASJON OM PROSJEKT GRATIS KJERNETID HØSTEN 
2014 
 
Bydelsdirektøren innstiller til bydelsutvalget å fatte følgende vedtak:  
Bydelsutvalget tar sak om prosjekt gratis kjernetid til orientering. 
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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: 
 
Bydelsutvalget tar sak om prosjekt gratis kjernetid til orientering. 
 

  
OKN-sak 
51/2014 

Søknad om serverings- og skjenkebevilling, uteservering, ved The 
Office Bar N`Grill, Grønland 2 c. 
 
Bydelsdirektøren innstiller til bydelsutvalget å fatte følgende vedtak:  
Bydelsutvalget anbefaler søknad om serverings- og skjenkebevilling, ute, ved 
The Office Bar N`Grill, Grønland 2, åpnings- og skjenketider ute til kl. 
24.00/23.30, jf. Forskrift om åpningstider for serveringssteder og om salgs- 
og skjenketider for alkoholholdige drikker m.v. 
 
Oppvekst, kultur og nærmiljøkomiteens behandling: 
Olaf Svorstøl fremmet følgende forslag på vegne av Rødt: 
Åpnings- og skjenketider ute til kl. ute til kl. 22/21.30. 
 
Oppvekst, kultur og nærmiljøkomiteens votering: 
Forslag fra Rødt falt mot en stemme fra Rødt. 
Bydelsdirektørens innstilling ble vedtatt mot en stemme fra Rødt. 
 
Oppvekst, kultur og nærmiljøkomiteens innstilling til bydelsutvalget: 
 
Bydelsutvalget anbefaler søknad om serverings- og skjenkebevilling, ute, ved 
The Office Bar N`Grill, Grønland 2, åpnings- og skjenketider ute til kl. 
24.00/23.30, jf. Forskrift om åpningstider for serveringssteder og om salgs- 
og skjenketider for alkoholholdige drikker m.v. 
 
 

OKN-sak 
52/2014 

Tunnelen under Kjølberggata 
 
Venstre fremmet følgende forslag:  
"Tunnelen under Kjølberggata står halvåpen og er full av brukte sprøyter. 
PU som står ansvarlig for utbyggingen anmodes å stenge tunnelen 
fullstendig, og sikre belysning og sikkerhet ved inngangen." 
 
Oppvekst, kultur og nærmiljøkomiteens behandling: 
Arild Furuseth fremmet følgende forslag på vegne av H: 
Administrasjonen anmodes om å ta kontakt med utbyggeren av området 
omkring tunnelen under Kjølberggata med sikte på å sikre tunnelen med 
lys og evt. video-overvåkning og for å få løpende fjernet brukte 
sprøytespisser.  
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Anders Skyrud Danielsen fremmet følgende forslag på vegne av MDG: 
Sak 52/2014 sendes til BU uten innstilling. Undergangen har vært 
foreslått som grafittivegg for ungdom tidligere og planen for undergangen 
er uviss. BU trenger å få mer fakta på bordet før et eventuelt vedtak. 
 
Oppvekst, kultur og nærmiljøkomiteens votering: 
Forslag fra MDG ble enstemmig vedtatt. 
 
Oppvekst, kultur og nærmiljøkomiteens innstilling til bydelsutvalget: 
 
Sak 52/2014 sendes til BU uten innstilling. Undergangen har vært 
foreslått som grafittivegg for ungdom tidligere og planen for undergangen 
er uviss. BU trenger å få mer fakta på bordet før et eventuelt vedtak. 
 
Forslagene fra V og H legges ved saken. 
 

 
  
Eventuelt 
Avdelingsdirektør Randi Strømsborg orienterte om politiaksjonen på Tøyen. 
 
 
 
Olaf Svorstøl       Kerstin Berglund 
leder        avdelingsdirektør 
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