Oslo kommune

Protokoll 4/09

Møte:
Møtested:
Møtetid:

Arbeidsutvalget i Bydelsutvalg Grünerløkka
Bydelsadministrasjonen, Markveien 57
Torsdag 11. juni 2009 kl. 18.00-19.55

Åpen halvtime
Det var møtt fram to personer til åpen halvtime.
Åse Andreassen tok ordet til BU sak 62/09 og sa at Grünerhaven bør få utvidet åpningstid til
kl. 23.00. Det er mange faste og godt voksne gjester som bruker uteserveringen, og det er et
rolig sted.
Trygve Vinje, styremedlem i Stolmakergata borettslag, tok ordet til samme BU sak.
Borettslaget med 103 leiligheter har til dels store problemer med støy og svært høy musikk fra
Blå. Det har vært dialog med Blå og bydelsoverlegen over lang tid, uten at problemet er løst.
Borettslaget ønsker derfor at Blå får innskrenket åpningstid.
Opprop
Til stede: Hilde Larsen (SV) leder, Ragnar Leine (R)
Forfall: Jarl W. Alnæs (V), Paal Haavorsen (A), Ulf Granli (H)
I stedet møtte: Ole Werring (V), Knut Tvedten (H)
Jens E. Lange (F) møtte som observatør. Arbeidsutvalget godkjente i tillegg at Trond Helge
Hem (A) fikk møte som observatør.
Godkjenning av innkalling
Innkallingen godkjent uten merknader.
Godkjenning av sakskart
Sakskartet godkjent.
Informasjon
Administrasjonen informerte om følgende saker:
• Mandag 28. september skal bydelsutvalget og administrasjonen ha møte med KS Oslo.
• AU-møtet i september blir i møterommet innenfor kantina.
• Kulturetaten vil søke om statlige investeringsmidler til popsenteret i Schous
kulturbryggeri og bydelen vil anbefale søknaden.
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•
•

Nye rutiner for budsjettfordeling av husleie i barnehager – administrativt høringssvar.
Utplassering av toalett i Birkelunden, e-post fra Byantikvaren.

Administrasjonen svarte på følgende spørsmål fra A:
1. Paviljongen i Birkelunden er blitt flott, men det er ikke vann i den lille fontenen,
Hvorfor?
Svar: Bydelen har hatt en del tekniske problemer, men dette vil bli ordnet og det
kommer vann i den lille fontenen.
2. Den store fontenen i Birkelunden er det heller ikke vann i, det var det visstnok heller
ikke i fjor. Når skal dette komme i orden?
Svar: Den store fontenen er ødelagt og må repareres. Vi vet ennå ikke hvor omfattende
dette arbeidet blir og hva det vil koste. Kostnadskalkyle vil bli innhentet.
3. ”Trekantparken" mellom Trondheimsveien og nedre del av Sinsenveien disponeres i
utgangspunktet, etter det vi kjenner til, av bydelen. Entreprenørene som i dag benytter
den har avtale om "istandsetting" etter de er ferdige med engasjementet i Carl Berner
krysset. Hvilke planer har administrasjonen for denne "istandsettingen”?
Svar: Administrasjonen har inngått avtale med Statens vegvesen om at de kan benytte
tomta til riggområde i forbindelse med arbeidene på Carl Berners plass. Når disse er
ferdige skal Statens vegvesen sørge for at ”trekanparken” blir opparbeidet, slik at den
fungere som et lite rekreasjonsområde.
Brev fra Ragnhild og Richard Hustad:”Human Rights Violations with Expansion the
Nedregate Section of Grunerhagen Barnehage in Grunerløkka” ble omdelt.
Eventuelt
Jens E. Lange (F) viste til at bydelen var plukket ut til å delta i et prøveprosjekt for
innvandrerjenter med tilbud om underlivsundersøkelser. Han stilte spørsmål om hvordan
bydelen ville gjennomføre disse, og sa de burde være obligatoriske. Administrasjonen svarte
at den måtte forholde seg til vedtatte retningslinjer som innebærer at undersøkelsene er
frivillige.
Ragnar Leine viste til BUK sak 27/09, Nei til bygging av ny bolig i Tromsøgata 25, og spurte
hvordan saken vil bli behandlet videre. Administrasjonen svarte at uttalelsen var sendt Planog bygningsetaten med kopi til Byutviklingskomiteen i bystyret.
Saker behandlet under møtet:
Sak 9 /09 Protokoll fra møte i arbeidsutvalget 30. april 2009................................................. 1
Sak 10 /09 Gjennomgang av saker til møte i bydelsutvalget 17. juni 2009.............................. 1

ii

Sak 9 /09

Protokoll fra møte i arbeidsutvalget 30. april 2009

Vedtak:
Protokollen enstemmig godkjent.

Sak 10 /09 Gjennomgang av saker til møte i bydelsutvalget 17. juni
2009
Innmeldt spørsmål fra A:
Flere restauranter har uteservering og stoler plassert slik at det er til hinder for folk som skal
passere, for eksempel med barnevogner mv. A har særlig bemerket Sangam de senere år, men
også Naboens utmerker seg. Hvorfor får slike skjenkesteder fortsette med slike
stolarrangementer og vil det være anledning til å gå mot fornyelse av skjenkebevilling på
dette grunnlag, jf den saken vi skal ha opp i førstkommende BU?
Gjennomgang av saker til møtet:
Sak 60/09 Fullstendig årsregnskap for de private institusjonene ble omdelt til partigruppene.
Sak 62/09 Administrasjonen vil undersøke om Schouskvartalet inngår i
”skjenkeblekkspruten”.
Sak 63/09 Nytt forslag fra SV til retningslinjer og standardvilkår ble omdelt.
Sak 64/09 Arbeidsutvalget vedtok følgende innstilling til bydelsutvalget:
1. Saken utsettes til bydelsutvalgets møte 16. september i påvente av at
administrasjonens innspill og kommentarer foreligger.
2. Bydelsutvalget gir utvalget honnør for et grundig arbeid.
Sak 65/09 Bydelsdirektørens saksframlegg og forslag til høringsuttalelse ble omdelt.
Sak 72/09 Forslag om nytt medlem fra Sinsen eldresenter.
Følgende tilleggssaker ble meldt:
Sak 73/09 Forslag til nye gatenavn i bydelen
Forslag fra R
Sak 74/09 Supplerende vararepresentasjon for A i arbeidsutvalget
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Heidi Larssen
møtesekretær
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