Oslo kommune
Bydelsadministrasjonen
Protokoll 3/09

Møte:
Møtested:
Møtetid:

Arbeidsutvalget i Bydelsutvalg Grünerløkka
Bydelsadministrasjonen, Markveien 57
Torsdag 30. april 2009 kl. 18.00-20.00

Åpen halvtime
Det var møtt fram to personer til åpen halvtime, begge tok ordet til BU sak 40/09 ”Klage over
avslag som innebærer dispensasjon fra reguleringsplan – Tromsøgata 25”. Jan Thoresen fra
styret i Sameiet Tromsøgata 25 sa de var glade for å ha blitt hørt av bydelspolitikerne og fått
støtte i sin klagesak. Marianne Rugkåsa, Hammerfestgata 8, sa at et nybygg i Tromsøgata 25
kunne medføre store setningssskader på deres hus og at de primært ikke ønsker at det blir
bygd på tomta, sekundært at det ikke gis dispensasjon fra gjeldende regulering.
Opprop
Til stede: Hilde Larsen (SV) leder, Jarl W. Alnæs (V) nestleder, Paal Haavorsen (A), Ragnar
Leine (R)
Forfall: Ulf Granli (H)
I stedet møtte: Knut Tvedten (H)
Jens E. Lange (F) møtte som observatør
Godkjenning av innkalling
Innkallingen godkjent uten merknader.
Godkjenning av sakskart
Sakskartet godkjent.
Informasjon
• Tildeling og inndragning av skjenkebevillinger – Forsøksordning i fem bydeler Byrådssak 104 av 22.05.2008. Administrasjonen informerte om bystyrets vedtak av
22. april 2009.
• Planer for bypark på Nedre Foss – innspill. Administrasjonen refererte brev fra
Friluftsetaten.
• Administrasjonen informerte om bydelens seniorpolitikk, AKAN-arbeid og
sykefravær.
• Barnehagedekningen i bydelen er blitt kraftig forbedret.
• Svineinfluensaepidemien er oppgradert til nivå fem, møte på Legevakten 4. mai.
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Det utplasseres seks toaletter i bydelens parker i sommer.
Opplysningskontoret for kjøtt vil ha offisiell åpning av gassgrillen i Sofienbergparken
6. mai kl. 12.00. Grillen skal driftes av Bydelsrusken.
Bydelsrusken har fått 100.000 kr. fra Radio 1 til trivselstiltak i parkene.
Kongen og dronningen vil besøke bydelen 17. mai, og starte med SOS Rasismes
arrangement på Kuba kl. 16.00, deretter åpning av den rehabiliterte musikkpaviljongen
i Birkelunden. Besøket avsluttes kl. 18.00.
Bystyret kommer på befaring i bydelen 28. mai. Hovedtema rusproblematikk og trygg
by.

Eventuelt
Tildeling og inndragning av skjenkebevillinger – Forsøksordning i fem bydeler. Saken settes
opp på sakskartet til møte i Helse-, sosial- og sysselsettingskomiteen 3. juni og bydelsutvalget
17. juni.
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Sak 6 /09

Protokoll fra møte i arbeidsutvalget 12. mars 2009

Vedtak:
Protokollen enstemmig godkjent.

Sak 7 /09

Beboervaktordningen forlenges

F’s forslag til vedtak:
I den perioden beboervaktene har fungert viser det mange positive forbedringer i gatene på
Grünerløkka.
Samarbeidet med beboervaktene har vært veldig produktivt og godt for mange av bydelens
beboere, spesielt unge damer, gamle og uføre føler seg mye tryggere.
Mange av Grünerløkkas beboere er klar over at narkotikasalget er ”flyttet” til studentboligene
som har samme adresse som Anker hotell.
Studentboligselskapet har eget Securitas vaktsystem og bør kanskje engasjere seg eller få til et
samarbeide med bydelen for å få ”dopselgerne” vekk fra deres område.
Vedtak:
F vil fremme nytt forslag i saken til bydelsutvalgets møte 6. mai.
Arbeidsutvalget ba administrasjonen om å invitere politiet til det samme møtet kl. 18.30 for å
informere om erfaringer med vekterordningen og forholdene rundt dette.

Sak 8 /09

Gjennomgang av saker til møte i bydelsutvalget 6. mai
2009

Følgende tilleggssaker ble meldt til møtet:
Sak 44/09 Beboervaktordningen forlenges.
F vil fremme nytt forslag i saken.
Sak 45/09 Oppfølging av bystyrets ønske om at en av Oslos gater eller plasser skal bære navn
fra et av Knut Hamsuns åndsverk.
Forslag fra R.
Sak 46/09 Ølfestival i Sofenbergparken – uttalelse fra bydelsutvalget i Bydel Grünerløkka.
Forslag fra R.
Sak 47/09 Nei til bygging av ny bolig i Tromsøgata 25.
Forslag fra R.
Oslo 4. mai 2009

Heidi Larssen
bydelsdirektør
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