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AD SPØRSMÅL FRA TONE TELLEVIK DAHL (A) VEDR. PRINDS CHRISTIAN
AUGUSTS MINDE, STORGATA 36
Tone Tellevik Dahl (A) stilte i byutviklingskomiteens møte 03.11.2010 spørsmål vedr. Prinds
Christian Augusts Minde, Storgata 36, og påstått ulovlig kjøreatkomst til eiendommen.
Vedlagt følger brev fra Omsorgbygg Oslo KF (OBY) av 12.11.2010 som redegjør for atkomstforholdene til eiendommen. Som kjent er eiendommen fredet ved Riksantikvarens vedtak av
02.09.2009, og det fremgår av fredningsbestemmelsene § 7 at det ikke skal åpnes for
gjennomkjøring fra Chr. Kroghs gate.
I vedlagte brev fra OBY redegjøres det for at kjøringen via bakveien fra Chr. Krogsgate er knyttet
til rehabiliteringen av Mangelsgården på grunn av begrensninger ved atkomsten fra Storgata 36.
Fra OBYs redegjørelse for dagens situasjon, nevnes følgende:
•
•
•
•
•

Porten mot Chr. Krohgsgate er stengt og benyttes kun av utførende entreprenør når
dette er nødvendig. Entreprenøren har oppdraget med å rehabilitere
Mangelsgården, et omfattende prosjekt som først avsluttes høsten 2011.
”Kjørebanen” fra Chr. Krohgsgate er reparert og forsterket, dvs. det er fylt på med
masse som drenerer. Fra tidligere ligger det en duk under massen som beskytter
røttene til trærne.
Et byggegjerde beskytter trærne for evt. påkjørsel.
Det er sendt ut varsel til alle leietakere om bruk av området.
Ingen av Omsorgsbygg sine ansatte benytter per i dag Chr. Krohgsgate til
inn/utkjøring.

Som det fremgår av redegjørelsen peker OBY på at de nå har et tett og godt samarbeid med
Byantikvaren og at foretaket ikke iverksetter tiltak uten å konferere med antikvariske
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myndigheter. Jeg henviser for øvrig til korrespondanse mellom OBY og Byantikvaren inntatt som
vedlegg 2 i OBYs redegjørelse, hvor det fremgår at Byantikvarens anvisninger er fulgt opp.

Øystein Sjøtveit
byråd for nærings- og eierskapspolitikk
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