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NÆRINGSFORENINGEN OSLO NORD
REFERAT FRA STYREMØTE 7. FEBRUAR 2014
Til stede:
Hans Georg Helberg, Aspelin Ramm Eiendom AS
Edvard Nervik, Posten Norge AS
Erik Stensli, Fabritius Gruppen AS
Tom Holmen-Jensen, Oxer Gruppen
Ola Bettum, IN`BY AS (ref)
Styremøte 9. desember 2012
Referatet ble godkjent.
Atkomstløsninger Alnabruterminalen
Sekretariatet refererte kontakt med Miljøbyråden i forhold til et felles framstøt mot
Statens vegvesen for å finne løsninger med hastighetsreduksjon på E 6 som kan åpne
for bygging av direkteatkomst via Stubberudfeltet. Samlasterne har engasjert seg lite i
denne saken og Schenker, Tollpost og Cargonett kontaktes direkte med sikte på et felles
møte med Statens vegvesen der Miljøbyråden kan fronte behovet for et eget, vel
tilrettelagt tungtransportnett fra hovedvegene til terminalen. Utbyggingen av Bama og
Postens anlegg aktualiserer dette ytterligere.
Byråden purres om møteforespørselen.
Oslo OL 2022
Bystyrets behandling av Oslos OL-søknad i møtet 5. februar ble referert etter kontakt
med sentrale bystyrepolitikere. Bystyrets vedtak innebærer at OL etaten arbeider videre
med både Økern og Kjelsrud som lokaliseringsalternativ, med hovedfokus på å sikre at
statsgaranti for søknad til IOC kan sikres. Det kan ligge an til at Økern seiler opp som
det mest realistiske lokaliseringsalternativet på grunn av mindre kostnader og sikrere
etterbruk.
Det utarbeides nytt brev til OL-etaten der byutviklingsperspektivet i Groruddalen for
begge alternativer fokuseres.
Aftenpostens Oslo-bilag kontaktes om foreningens OL-engasjement
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Informasjon/webside
Sekretariatet redegjorde for arbeidet med å oppdatere foreningens hjemmeside.
Ny hjemmesideutforming er utarbeidet og påregnes opplastet uke 7. Medlemmene
varsles med e-post om fornyelsen og følges opp med nyhetssaker i samsvar med
tidligere vedtatt informasjonsstrategi.
Plansaker
Høringsuttalelse til detaljregulering Persveien 25 sendes fra Oslo Nord i samsvar med
utkast framlagt på møtet.
Eventuelt
Endringsmelding til Brønnøysund om styre mv sendes inn.
Møteplan 2014:
28. mars kl 12-14
24. april kl 11, Årsmøte, Hotell 33
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