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Her er svaret fra patruljen som var på jobb den aktuelle helgen.
Ha en fin dag 
Fra: Anders Winnem Vidringstad
Sendt: 15. april 2015 08:46
Til: Cecilie Solhaug Wærnes
Emne: SV: Kaikanten
Hei
Jeg svarer på dette, men sender det via deg slik at du får samme informasjon.
Jeg snakket både med dørvakt Gøran Andre Olsen og Mølmann om skjenkingen denne
kvelden. Møllmann ble gjort kjent med at vi syntes at de skjenket altfor hardt og at vi hadde
måtte innbringe to personer som hadde vært gjester på Kaikanten. Dette er beskrevet i
egenrapporten til Ringseth. Det virket ikke som om Møllmann var enig i våre observasjoner,
uten at jeg kan huske akkurat hva som ble sagt.
Forrige helg 11.04. snakket jeg med Gøran Andre Olsen igjen. Han sa da at han hadde
foreslått at de skal være to dørvakter på jobb i helgene slik at en kan gå rundt i lokalet, mens
den andre står i døren. Slik som det er i dag er det umulig for ham å ha kontroll på det som
skjer inne i lokalet. Dette virker som et godt tiltak.
Med vennlig hilsen
Anders Vidringstad
Hammerfest Politistasjon
Fra: Cecilie Solhaug Wærnes
Sendt: 13. april 2015 15:16
Til: Kjetil Elnan Ringseth; Anders Winnem Vidringstad
Kopi: 'Bente Foshaug'
Emne: VS: Kaikanten
Har dere anledning til å svare på dette? 
Fra: Bente Foshaug [mailto:Bente.Foshaug@hammerfest.kommune.no]
Sendt: 13. april 2015 15:12
Til: Cecilie Solhaug Wærnes
Emne: Kaikanten

Hei!
Sitter nå med den saken til Kaikanten. Det står i rapporten at politiet konfronterte Mølmann med
situasjonen denne kvelden, etter stengetid. Jeg lurer på hva som var sagt, og hva Mølmann svarte?
Med vennlig hilsen
Bente Foshaug
Juridisk rådgiver
Hammerfest kommune
Tlf.: + 47 78 40 25 16
Mob.: +47 93 84 93 59
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Epost: bente.foshaug@hammerfest.kommune.no
http://www.hammerfest.kommune.no
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