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Protokoll 4/09 
 
 
Møte: Helse-, sosial- og sysselsettingskomiteen  
Møtested: Bydelsadministrasjonen, Markveien 57  

Møtetid: Onsdag 03. juni 2009 kl. 18.00-19.00     
   
 
 
Åpen halvtime 
Det var ingen frammøtte til åpen halvtime. 
 
Opprop 
Til stede: Ulf Granli (H) leder, Gerd Elisabeth Guttorm (SV) nestleder, Hailu Yeshiwondim 
(A), Brigitte Alnæs (V), Gudmund Dalsbø (R)  
 
Forfall: Paal Haavorsen (A), Wenche Olafsen (F) 
 
I stedet møtte: Anne Karin Sele (F) 
 
Godkjenning av innkalling 
Innkallingen godkjent uten merknader. 
 
Godkjenning av sakskart 
Sakskartet godkjent.  
 
Informasjon  

• Forslag til rutiner for varsling av anmeldte tilsynsbesøk, svar fra Sykehjemsetaten,der 
den slutter seg til komiteens forslag, ble referert. Sykehjemmene vil få informasjon 
med kopi av brevet.  

 
Eventuelt 
Gudmund Dalsbø (R) viste til den planlagte mat- og ølfestivalen i Sofienbergparken og spurte 
om det var inngått avtale med arrangørene om tillatelse til parkering inne i parken. 
Administrasjonen vil undersøke saken.   
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Sak 26 /09  Protokoll fra møte i Helse-, sosial- og 
sysselsettingskomiteen 22. april 2009 

 
Vedtak:  
Protokollen enstemmig godkjent. 

Sak 27 /09  Grünerløkka sykehjem - tilsynsrapport 1/09 fra uanmeldt 
tilsynsbesøk 11.03.2009 

 
Vedtak:  
Tilsynsrapporten med kommentarer fra Sykehjemsetaten tatt til orientering. 

Sak 28 /09  Prøveordning med å gi fem bydeler myndighet til å 
fastsette åpningstider i egen bydel 

 
Sammendrag: 
Bydelsutvalgene i Ullern, Frogner, Grünerløkka, Alna og Søndre Nordstrand er delegert 
myndighet til å avgjøre hvordan åpningstidene skal være på ulike områder i egen bydel, i 
første omgang i en forsøksperiode på to år. Skjenketiden følger stedets åpningstid inne og ute, 
men skjenking må opphøre en halv time før stengetid. Næringsetaten behandler søknadene på 
grunnlag av bydelsutvalgenes bestemmelser. Kun klagesaker og tvilstilfeller med hensyn til 
åpningstider skal behandles i bydelsutvalgene. 
 
Bydelsutvalget skal som nå avgi uttalelse til hver enkelt søknad, men ikke om åpnings-
/skjenketid når nye bestemmelser er vedtatt.  
 
For bydelene Frogner og Grünerløkka gjelder delegasjonen ikke det som er definert som 
”skjenkeblekkspruten”. I vår bydel inkluderer denne Storgata, Torggata, Hausmanns gate, 
Brugata, Chr. Krohgs gate, Søndre gate, Herslebs gate, Trondheimsveien til Lakkegata skole, 
Thv. Meyers gate til Schleppegrells gate og Toftes gate mellom Seilduksgata og 
Schleppegrells gate. 
 
I tillegg har Dansens Hus, Blå og Parkteatret v/Parkteatret Bar åpningstid til kl. 03.30.      
 
Vurdering: 
Bydelsutvalget skal vedta åpningstider i områder utenfor ”skjenkeblekkspruten”. 
Retningslinjene kan være felles for alle områdene, eller de kan være mer eller mindre 
finmasket med hensyn til gater, veier, områder eller plasser.     
 
Bydelen er forskjellig med hensyn til boligstruktur, befolkningstetthet, trafikkområder osv., 
noe som kan være et argument for differensierte åpningstider. Samtidig er dagens erfaringer 
med ”skjenkeblekkspruten” at steder som ligger svært nær hverandre har ulike åpningstider 
både inne og ute, fra kl. 01.00 til 03.30 og 22.00 til 24.00, noe som kan oppleves som 
urettmessig forskjellsbehandling. For å få en mest mulig lik behandling anbefaler derfor 
bydelsdirektøren at det fastsettes samme åpningstid i alle områder utenfor 
”skjenkeblekkspruten”, med unntak for de tre kulturinstitusjonene som i dag har utvidet 
åpningstid inne. Blå har i tillegg også utvidet åpningstid ute i dag. Blå ligger i et område uten 
boliger og bør får anledning til fortsette med utvidet åpningstid ute.   
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak: 
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1. Åpningstidene for skjenkesteder i alle områder utenfor ”skjenkeblekkspruten” 
fastsettes som hovedregel til kl. 01.00 inne og kl. 22.00 ute.  

2. Det gjøres unntak for kulturinstitusjonene Dansens Hus, Blå og Parkteatret 
v/Parkteatret Bar som får åpningstid til kl. 03.30 inne. 

3. Blå får i tillegg beholde utvidet åpningstid ute til kl. 24.00. 
 
Tilleggsforslag fra R: 
Bydel Grünerløkka ber om at bystyret/byrådet så snart som råd avvikler  
standardmuligheten for sein skjenking i Trondheimsveien, Søndre gateog Thorvald Meyers 
gate (armer av skjenkeblekkspruten). Dette er gater med mange boliger, og det har kommet en 
rekke klager fra beboerne på støy. Problemene kan ofte ikke isoleres til et enkelt skjenkested, 
men kommer av stor aktivitet innendørs og utendørs. Blekkspruten innebærer også et stort 
press fra nærliggende skjenkesteder som av konkurransegrunner ønsker utvida åpningstid. 
 
Omforent forslag til vedtak fra H og F: 
 
Vurdering: 
H og F stiller seg bak bydelsdirektørens vurderinger og er fornøyd med presiseringen med 
hensyn til likebehandling av steder med tilnærmet samme beliggenhet. Vi stiller oss følgelig 
bak dette prinsippet, men foreslår at det gjøres unntak og åpnes for at enkelte områder med 
beliggenhet i sterkt trafikkerte gater bør gis utvidet åpningstid til kl. 03.30. 
 
Vi foreslår derfor at området omkring Olaf Ryes plass gis samme utvidede åpningstider som 
området omkring Birkelunden, til kl. 03.30, under henvisning til likebehandlingsprinsippet. I 
tillegg ønskes at området omkring Blå i Brenneriveien, Alexander Kiellands plass, 
Schouskvartalet, krysset Sannergata/Mailundveien, Carl Berners plass og øvre del av 
Trondheimsveien får utvidet skjenkebevilling til kl. 03.30. 
 
Forslag til vedtak: 

1. Åpningstidene for skjenkesteder for alle områder utenfor ”skjenkeblekkspruten” 
fastsettes som hovedregel til kl. 01.00 inne og kl. 22.00 ute, med unntak av området 
omkring Olaf Ryes plass, området i Brenneriveien, Schouskvartalet, Birkelunden, Carl 
Berners plass, Alexander Kiellands plass, krysset Sannergata/Mailundveien og øvre 
del av Trondheimsveien.   

 
2. Det gjøres unntak for kulturinstitusjonene Dansens Hus, Blå, Parkteatret v/Parkteatret 

Bar og Opplevelsessenteret for populærmusikk i Schouskvartalet. 
 

3. Blå får i tillegg beholde utvidet åpningstid ute til kl. 24.00. 
 
Vedtak:  

1. R’s tilleggsforslag falt med 1 (R) mot 5 (1 A, 1 SV, 1 H, 1 V, 1 F) stemmer. 
2. Bydelsdirektørens forslag falt med 3 (1 A, 1 SV, 1 R) mot 4 (1 H, 1 V, 1 F, leders 

dobbeltstemme) stemmer for det omforente forslaget fra H og F.  

Sak 29 /09  Boligsosialt utviklingsprogram 
 
Sammendrag: 
Husbanken Region Øst har invitert Oslo kommune til å delta i et boligsosialt 
utviklingsprogram 
for kommuner. Det ble avholdt et møte 13.03 mellom byrådet og Husbanken, og 
Oslo kommune stilte seg positiv til invitasjonen. Kommunens videre arbeid er forankret i 
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Byrådsavdelingen for velferd og sosiale tjenester. 
 
De fire sentrumsbydelene Sagene, Gamle Oslo, St.Hanshaugen og Grünerløkka har i lengre 
tid samarbeidet om utvikling av bomiljøtiltak.  
 
Bydelsdirektørene i disse fire bydelene har tatt initiativ til å samarbeide om en søknad om 
deltakelse i det boligsosiale utviklingsprogrammet, og bydelsdirektøren ber i denne saken om 
bydelsutvalgets generelle tilslutning til å delta i et slikt program.  
 
Bakgrunn: 
Bydel Grünerløkka har store utfordringer på det boligsosiale feltet. Langt på vei deler vi disse 
utfordringene med de øvrige sentrumsbydelene. Gjennom Boligsosialt utviklingsprogram 
inviterer Husbanken kommunene med de største boligsosiale utfordringene til et felles løft. 
Det overordnede målet med satsingen er at kommunene gjennom et forpliktende og langvarig 
partnerskap med Husbanken skal bli dyktigere til å løse sine boligsosiale utfordringer. 
Innsatsen skal rettes mot innbyggere som faller utenfor det ordinære boligmarkedet og/eller 
som er avhengig av bistand for å kunne ha en tilfredsstillende bosituasjon.  
Bydelsdirektøren viser til vedlagte Boligsosialt utviklingsprogram i kommunene. 
På administrativt nivå er det nedsatt en arbeidsgruppe bestående av avdelingssjefer fra de fire 
bydelene, som skal utarbeide felles samlet søknad for de fire bydelene.  
De fire Groruddalsbydelene arbeider parallelt med en søknad for sitt område. 
 
Søknadene vil bli vurdert i Byrådsavdeling for Velferd og Sosiale Tjenester, som foretar en 
prioritering før søknadene oversendes Husbanken. Oslo kommune har fått utsatt søknadsfrist 
til 15.09.2009.    
 
Vurdering: 
Bydelsdirektøren mener deltakelse i Husbankens boligsosiale utviklingsprogram vil kunne gi 
arbeidet innen dette saksområdet i bydelen et løft. Det er hensiktsmessig å samarbeide med 
øvrige sentrumsbydeler om et program, bydelene har mange av de samme boligsosiale 
utfordringene, blant annet ift. kommunale boliger (brorparten av Oslos kommunale boliger 
ligger i de fire bydelene), og et stort og variert privat utleiemarked. Bydelene har allerede godt 
fungerende samarbeid seg imellom og med Boligbygg om kommunale boliger. I tillegg har 
bydelene godt etablert samarbeid seg imellom og med Lovisenberg sykehus om utvikling av 
boliger til innbyggere med rus/psykisk helseproblematikk. 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak: 

1. Bydelsutvalget slutter seg prinsipielt til å delta i et slikt program 
2. Bydelsdirektør gis fullmakt til å arbeide videre med en søknad 
3. Bydelsutvalget slutter seg til at en slik søknad kan skje som et samarbeidsprosjekt 

mellom bydelene Grünerløkka, Sagene, Gamle Oslo og St.Hanshaugen 
 
Vedtak:  
Bydelsdirektørens forslag punkt 1-3 enstemmig vedtatt. 

Sak 30 /09  Søknad om skjenkebevilling ute ved Lille Embla Cafe, 
Helgesens gate 46 

 
Vurdering: 
Det søkes om skjenkebevilling ute langs stedets fasade i Helgesens gate og i 
Sofienbergparken. Bydelen har ikke gitt forhåndstilsagn om å leie ut fortauet i Helgesens gate 
på grunn av at det er svært smalt og ut i fra trafikale forhold, med et til dels uoversiktlig 
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trafikkbilde. Det er heller ikke aktuelt å leie ut til permanent uteservering med alkohol i 
Sofienbergparken.         
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak: 
Søknad om skjenkebevilling ute ved Lille Embla Cafe, langs stedets fasade i Helgesens gate 
46 og i Sofienbergparken anbefales ikke.  
 
Bydelen har ikke gitt forhåndstilsagn om å leie ut fortauet i Helgesens gate på grunn av at det 
er svært smalt og ut i fra trafikale forhold, med et til dels uoversiktlig trafikkbilde. Det er 
heller ikke aktuelt å leie ut til permanent uteservering med alkohol i Sofienberparken.         
         
Vedtak:  
Bydelsdirektørens forslag enstemmig vedtatt. 
   

Sak 31 /09  Søknad om ny skjenkebevilling inne og ute ved 
Champoo, Thv. Meyers gate 25 

 
Vurdering:  
Det søkes om ny skjenkebevilling inne og ute ved Champoo, tidligere Balsam. 
Bydelsdirektøren vil anbefale at det gis skjenkebevilling med åpningstid inne til kl. 01.00 på 
bestemte vilkår om at universell utforming innfris, men ikke utvidet åpningstid, fordi det er 
boliger i samme bygg og i nabolaget. Skjenkebevilling ute anbefales ikke av trafikale hensyn, 
fordi fortauet er svært smalt og det er trikketrase like ved fortauskanten. Det er heller ikke 
søkt om forhåndstilsagn om å få leie fortau til uteservering.   
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak: 

1. Søknad om ny skjenkebevilling inne med åpnings-/skjenketid til kl. 01.00/00.30 for 
Champoo AS ved Champoo, Thv. Meyers gate 25, anbefales på følgende vilkår: 

 
Tilgjengelighet er viktig for byens innbyggere og Oslo kommune og bydel 
Grünerløkka har som overordnet policy at bydelen og dens tjenestetilbydere skal være 
tilgjengelig for alle. Derfor har vi i en årrekke hatt slike krav ved omreguleringer fra 
for eksempel butikk til serveringslokale og ved behandling av skjenkebevillinger. I 
mange tilfelle blir slike krav i våre innstillinger ikke etterfulgt av sentrale 
myndigheter. 

 
I forbindelse med nye krav om universell utforming i 2009 understreker HSS-
komiteen viktigheten av å påpeke at stedet ikke har handicaptoalett og at 
inngangspartiet ikke er tilgjengelig for rullestolbrukere, hvilket tilsier at stedet ikke 
oppfyller de krav til tilgjengelighet vi mener skal stilles til stedet. Derfor ber vi om at 
det settes som et vilkår for skjenkebevilling at Champoo foretar de tilpasninger som er 
nødvendige, for å tilfredsstille kravene til tilgjengelighet, innen 6 måneder.  
 

2. Søknad om utvidet åpnings-/skjenketid inne til kl. 03.30/03.00 anbefales ikke. Det er 
boliger i samme bygg og i nabolaget og av hensyn til nærmiljøet bør det ikke gis 
utvidet åpnings-/skjenketid.  

 
3. Søknad om skjenkebevilling ute anbefales ikke av trafikale hensyn, fordi fortauet er 

svært smalt og det er trikketrase like ved fortauskanten. Bydelen vil derfor heller ikke 
leie ut deler av fortauet til uteservering. 
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Omforent forslag til vedtak fra H og F: 
 
Vurdering:  
Stedet har beliggenhet i det området som er definert som ”skjenkeblekkspruten”, og ligger i 
en sterkt trafikkert gate, og bør følgelig behandles på lik linje med lignende etablissementer. 
Vi mener videre at det ikke er noe som tilsier at hensynet til nærmiljøet skulle forhindre en 
åpningstid til kl. 03.30 siden det ikke er anskueliggjort av nærmiljøet ikke ønsker et slikt 
tilbud. Vi støtter imidlertid bydelsdirektørens krav om universell utforming før 
skjenkebevilling kan innvilges.  
 
Forslag til vedtak: 
Søknad om ny skjenkebevilling inne med åpnings-/skjenketid til kl. 03.30/03.00 for Champoo 
AS ved Champoo, Thv. Meyers gate 25, anbefales på følgende vilkår: 
 
Tilgjengelighet er viktig for byens innbyggere og Oslo kommune og bydel Grünerløkka har 
som overordnet policy at bydelen og dens tjenestetilbydere skal være tilgjengelig for alle. 
Derfor har vi i en årrekke hatt slike krav ved omreguleringer fra for eksempel butikk til 
serveringslokaler og ved behandling av skjenkebevillinger.  
 
I forbindelse med nye krav om universell utforming i 2009 understreker HSS-komiteen 
viktigheten av å påpeke at stedet ikke har handicaptoalett og at inngangspartiet ikke er 
tilgjengelig for rullestolbrukere, hvilket tilsier at stedet ikke oppfyller generelle krav til 
tilgjengelighet. Derfor settes det som vilkår for skjenkebevilling at stedet foretar de 
nødvendige tilpasninger innen 6 måneder.  
 
R’s forslag til vedtak: 
Antallet steder det serveres alkohol i bydelen er svært høyt. Det er ønskelig å redusere 
tilgangen, og det bør derfor ikke etableres flere skjenkesteder. Søknaden om skjenkeløyve for 
Champoo AS ved Champoo tilrås derfor avslått. 
 
Vedtak:  

1. R’s forslag falt med 1 (R) mot 5 (1 A, 1 SV, 1 H, 1 V, 1 F) stemmer. 
2. Bydelsdirektørens forslag punkt 1 og 2 falt med 3 (1 A, 1 SV, 1 R) mot 4 (1 H, 1 V, 1 

F, leders dobbeltstemme) stemmer for det omforente forslaget fra H og F. 
3. Bydelsdirektørens forslag punkt enstemmig vedtatt. 

 
R anket vedtakets punkt 2 inn for bydelsutvalget. 

Sak 32 /09  Søknad om ny skjenkebevilling inne og ute/utvidet 
åpningstid ute ved Elvebredden, Østre Elvebakke 7 

 
Vurdering: 
Det søkes om ny skjenkebevilling inne og ute, med utvidet åpningstid ute. Stedet ligger på et 
område som også rommer Norsk Designråd, Norsk Design- og arkitektursenter AS og Norsk 
Form. Det er 43 leiligheter i bygget, som har felles takterrasse over restauranten. Av hensyn 
til mulige støyproblemer for beboerne bør det ikke gis utvidet åpningstid ute. Tidligere 
oversendte egninger viser at stedet tilfredsstiller krav til tilgjengelighet for 
bevegelseshemmede (er vedlagt).  
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak: 
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1. Søknad om ny skjenkebevilling inne og ute, med åpnings-/skjenketid til henholdsvis 
kl. 01.00/00.30 og 22.00/21.30, for River Project AS v/Spisebaren ved Elvebredden, 
Østre Elvebakke 7, anbefales så fremt tilgjengelighet for bevegelseshemmede ivaretas. 

2. Søknad om utvidet åpnings-/skjenketid ute til kl. 24.00/23.30 anbefales ikke. Det er 43 
leiligheter i bygget, som har felles takterrasse over restauranten. Av hensyn til mulige 
støyproblemer for beboerne bør det ikke gis utvidet åpningstid ute 

 
H’s forslag til vedtak: 
 
Vurdering:  
Stedet ligger i et område som rommer ulike kulturinstitusjoner og vi mener videre at det ikke 
er noe som tilsier at hensynet til nærmiljøet skulle forhindre en åpnings-/skjenketid ute til kl. 
24.00/23.30, siden det ikke er anskueliggjort at nærmiljøet ikke ønsker et slikt tilbud. 
 
Forslag til vedtak:  
Søknad om utvidet åpnings-/skjenketid ute til kl. 24.00/23.30 anbefales så fremt 
tilgjengelighet for bevegelseshemmede ivaretas. 
 
R’s forslag til vedtak: 
Antallet steder det serveres alkohol i bydelen er svært høyt. Det er ønskelig å redusere 
tilgangen, og det bør derfor ikke etableres flere skjenkesteder. Søknaden om skjenkeløyve for 
River Project AS v/Spisebaren ved Elvebredden tilrås derfor avslått. 
  
Vedtak:  

1. R’s forslag falt med 1 (R) mot 5 (1 A, 1 SV, 1 H, 1 V, 1 F) stemmer for 
bydelsdirektørens forslag punkt 1. 

2. Bydelsdirektørens forslag punkt 2 falt med 3 (1 A, 1 SV, 1 R) mot 4 (1 H, 1 V, 1 F, 
leders dobbeltstemme) stemmer for H’s forslag . 

 
R anket vedtakets punkt 2 inn for bydelsutvalget. 

Sak 33 /09  Søknad om skjenkebevilling ute ved Markveien Mat & 
Vinhus, Torvbakkgata 12 

 
Vurdering: 
Markveien Mat & Vinhus har tidligere søkt om skjenkebevilling ute i Torvbakkgata, utenfor 
Doktor Kneipp’s vinbar. Det er leiligheter i etasjene over i samme bygg og vis av vis 
vinbaren. Etter innsigelser fra berørte naboer ble søknaden trukket.  
 
Det søkes nå om uteservering på at areal som er 19 m2. Bydelsadministrasjonen har ikke 
avgitt uttalelse om forhåndstilsagn om utleie.  
 
Bydelsdirektøren vurderer at etablering av uteservering i Torbakkgata vil kunne medføre 
støyproblemer for naboene og vil ikke anbefale at skjenkebevilling ute innvilges.      
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak: 
Søknad om skjenkebevilling ute for Markveien Mat & Vinhus, utenfor Dr. Kneipp’s vinbar i 
Torvbakkgata 12 anbefales ikke. Det er leiligheter i etasjene over vinbaren og rett i mot på 
den andre siden av gata, og etablering av uteservering i Torvbakkgata vil kunne medføre 
støyproblemer for naboene 
 
Omforent forslag til vedtak fra H og F: 
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Vurdering: 
Bydelsdirektørens vurdering viser til en tidligere innsigelse fra berørte naboer, det foreligger 
ingen nyere innsigelse, og vi mener følgelig at det ikke er noe som tilsier at hensynet til 
nærmiljøet skulle forhindre en skjenkebevilling ute til kl. 22.00/21.30, siden det ikke er 
anskueliggjort at nærmiljøet ikke ønsker et slikt tilbud. 
 
Forslag til vedtak:  
Søknad om skjenkebevilling ute for Markveien Mat & Vinhus, utenfor Dr. Kneipp’s vinbar i 
Torvbakkgata 12, med åpnings-/skjenketid til kl. 22.00/21.30, anbefales så fremt 
tilgjengelighet for bevegelseshemmede ivaretas og fordi dette fortausområdet egner seg godt 
til uteservering. 
 
Vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag falt med 3 (1 A, 1 SV, 1 R) mot 4 (1 H, 1 V, 1 F, leders 
dobbeltstemme) stemmer for det omforente forslaget fra H og F. 
 
A anket vedtaket inn for bydelsutvalget. 

Sak 34 /09  Søknad om skjenkebevilling ute ved Bugges eft, 
Leirfallsgata 6 

 
Vurdering:  
Det søkes om skjenkebevilling ute langs fasaden i Markveien. Stedet har i dag 
serveringsbevilling ute. Bydelsadministrasjonen ga 26. mai 2009 foreløpig tilsagn om utleie 
på følgende vilkår i påvente av en konkret søknad: At det ikke utplasseres stoler, men at 
vindusbenkene fungerer som de eneste sitteplassene, at bredden ut fra vegg settes til 
maksimum 45 cm (dette kan innebære at det må settes ut smalere bord), og at det ikke blir 
tillatt parkering av barnevogner i Markveien. Disse kan settes langs fasaden i Leirfallsgata. 
Søknad om leie må inneholde en bekreftelse på at leietaker godtar de vilkårene som er nevnt 
overfor. 
 
Advokat Olaf-Jacob Syrdal Christiansen sendte følgende e-post til bydelen 29. mai:  
På vegne av Cene AS som driver Bugges Eftf. bekreftes de vilkår som er satt for utleie av 
areal i Markveien i e-post av 26.05.2009. 
 
Ved inspeksjon av arealet 29. mai kl. 13.45 var det fortsatt utplassert stoler langs fasaden i 
Markveien og fortauet i Leirfallsgata var uframkommelig på grunn av bord, stoler og 
barnevogn. Det er heller ikke søkt om å benytte dette til uteservering.  
 
Etter dette har det vært de samme forhold med hensyn til uframkommelighet på fortau i 
Markveien og Leirfallsgata, senest ved inspeksjon 3. juni kl. 14.45. 
 
Kopi av e-postkorrespondanse med advokat Christiansen er vedlagt. 
På grunnlag av dette trekkes forhåndstilsagn om å leie ut fortausareal tilbake. 
Bydelsdirektøren vil derfor heller ikke anbefale søknad om skjenkebevilling ute. 
  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak: 
Søknad om skjenkebevilling ute for Cene AS ved Bugges eft. langs stedets fasade i 
Markveien anbefales ikke. Stedet har allerede tatt i bruk fortauet både i Markveien og 
Leirfallsgata til uteservering, men på en slik måte at begge fortau nærmest er 
uframkommelige for publikum. Fortauene er smale og i Markveien ligger sykkelstien utenfor 
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fortauet. Av hensyn til publikum og allmenn framkommelighet bør det derfor ikke innvilges 
skjenkebevilling ute.       
 
Vedtak:  
Bydelsdirektørens forslag enstemmig vedtatt. 

Sak 35 /09  Søknad om ny skjenkebevilling inne og ute ved 
Vannspeilet, Kirkegårdsgata 7 

 
Vurdering:  
Det søkes om ny skjenkebevilling inne og ute ved Vannspeilet i Kirkegårdsgata 7 (Rathkes 
plass). Søknad om bruksendring er ikke mottatt i bydelen, og denne bør behandles før bydelen 
tar stilling til søknad om skjenkebevilling.  
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak: 
Søknad om ny skjenkebevilling inne og ute ved Vannspeilet i Kirkegårdsgata 7 (Rathkes 
plass) behandles ikke på det nåværende tidspunkt. 
 
Søknad om bruksendring er ikke mottatt i bydelen, og søknad om skjenkebevilling behandles 
først når bydelen har tatt stilling til bruksendring av lokalene.  
 
Vedtak:  
Bydelsdirektørens forslag enstemmig vedtatt. 
  
 
Oslo 4. juni 2009 
 
 
 
Eigil Jakobsen 
sekretær 
Helse-, sosial- og sysselsettingskomiteen 
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