REFERAT FRA STYREMØTE 21. NOVEMBER 2014
Til stede:
Hans Georg Helberg, Aspelin-Ramm Eiendom AS
Erik Stensli, Fabritius Gruppen AS
Tom Holmen-Jensen Oxer Eiendom
Edvard Nervik, Posten Eiendom AS
Erling Storm, Storm Eiendom AS
Ola Bettum, IN`BY as (ref)

Sekretariat: IN’BY
Grubbegata 14, 0179 OSLO
www.oslonord.com
Telefon: 22 94 24 10
E-post: inby@inby.no
Bankgiro 1607 51 61739
Organisasjonsnr NO 984 851 006

1. Referat fra møte 22. September 2014
Referatet ble godkjent. Erling Storm ble ønsket velkommen til styret av
formannen
2. Handlingsplanen
Viktig å følge opp overfor Statens vegvesen og Miljøbyråden om
avkjøringsløsning mot Alnabruterminalen. Sak om flytting av bomstasjonene kan
både ses i sammenheng med og uavhengig av ny avkjøringsløsning. Det er et
problem at tungtrafikk til terminalen kjører lokale veger for å unngå
bomstasjonspassering.
Sekretæren kontakter SVRØ
Breivoll stasjon må trekkes fram som kollektivløsning helt uavhengig av
framdriften i utbygging av Breivollbyen. Nye ruteplaner for NSB gir 4 avganger i
timen på dagtid langs Hovedbanen.
Sekretæren kontakter Jernbaneverket
3. Medlemsmøte
Møte er tenkt koplet til framstøt om Breivoll stasjon, med miljøbyråd Guri
Melbye. Fokus for medlemsmøtet bør være Breivollområdet med perspektiv på
muligheter med jernbanestopp. Byråden er invitert, men har ikke svart på
invitasjonen ennå.
Sekretæren purrer byråden
4 .Viktige byutviklingssaker i foreningens område
Steen og Strøm har fått avslag på sin rammesøknad med dispensasjon for
plassering av gangvei i forhold til handelssenteret. Må antakelig fremme sin
klagesak for Bystyret, forsøksordningen med bydelsbehandling avsluttes i løpet
av høsten.
Det er flere fremstøt for avfallshåndtering, bussdepoter og andre lite
byutviklingsorienterte aktiviteter i foreningens område. Dette bør tas opp
prinsipielt med miljøbyråden
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5. Informasjon til medlemmene
Hjemmesiden oppdateres i forhold til avslutning av Oslos OL-arbeid, der det nå
arbeides med et eget kultur- og idrettsselskap. Viktigst for Oslo Nord er antakelig
mulig forsering av ishall på Valle Hovin. NRK søker etter nye lokaler uavhengig
av OL. Dette er en viktig lokaliseringssak for Oslo Nord.
6. Eventuelt
Styremøter 1. halvår 2015 og årsmøte innkalles på Outlook
Møtetidspunkter: 30. januar, 20. mars, årsmøte 8. mai

Vedlegg: områdeplan Oslo Nord

