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SØKNAD OM NY SKJENKEBEVILLING INNE OG UTE VED SONATRA COFFEE 
BAR, THV. MEYERS GATE 48  
 
Bakgrunn: 
Sofies Cafe har tidligere drevet restaurantvirksomhet i Thv. Meyers gate 48. I forbindelse med 
fornyelse av salgs- og skjenkebevillinger behandlet bydelsutvalget 18. desember 2007 også en 
fornyelse av bevillingen til Sofies Cafe. Denne ble anbefalt ettersom det ikke var kommet 
noen anmerkninger på stedet.  
 
Etter dette foregikk det et eierskifte (11. januar 2008), og Punjabi Tandoori tok over 
virksomheten. Denne typen eierskifter sendes i følge Næringsetaten ikke til bydelen for 
behandling, og bydelen har derfor ikke uttalt seg om tildeling av ny skjenkebevilling. Stedet 
var stengt en periode i siste halvdel av 2008, men åpnet igjen i begynnelsen av 2009 som 
Nordia Bar, uten endringer på eiersiden.   
 
Fra sommeren 2009 har bydelen fått en rekke klager på stedet, både på støy, uorden, slagsmål 
og kriminell virksomhet, og naboer opplever at de har blitt trakassert av stedets gjester. 
Bydelen fikk melding 13. august om at det var foretatt nytt eierskifte, med Sonatra Coffee Bar 
Ltd. som driver og at selskapet var under stiftelse.  
 
Stedet fikk bortfall av skjenkebevilling 15. november da søknad om ny skjenkebevilling ikke 
var ferdigbehandlet fire måneder etter eierskiftet. Søknaden skal derfor behandles som ny 
bevilling. 
 
Bydelsdirektøren vil ikke anbefale at ny skjenkebevilling inne og ute innvilges på grunn av de 
innkomne klager, stedets karakter og av hensynet til lokalmiljøet.    
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak: 
Søknad om ny skjenkebevilling inne og ute for Sonatra Coffee Bar Ltd. ved Sonatra Coffee 
Bar, Thv. Meyers gate 48, anbefales ikke på grunn av innkomne klager, stedets karakter og av 
hensynet til lokalmiljøet. Fra sommeren 2009 har bydelen fått en rekke klager på stedet, både 
på støy, uorden, slagsmål og kriminell virksomhet, og naboer opplever at de har blitt 
trakassert av stedets gjester.   
 
 








