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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 7. februar 2014
Referatet ble godkjent.
Engasjement fra Oslo Nord i forhold til Steen og Strøms Økernprosjekt
Foreningens medlem Steen og Strøm har kontaktet Oslo Nord i forhold til gjennomføring
av prosjektet Økern sentrum. Det er problemer med å kunne realisere utbyggingen med
de rammene som er gitt for parkering og handelsareal i Miljøvernministerens planvedtak
fra 2012. Realisering av nye Økern Sentrum har avgjørende betydning for hele
byutviklingen på Økern og er viktig for alle eiendommene i området. Det er tillyst møte
med byutviklingsbyråden 8. april om denne saken. Fra Oslo Nord deltar styremedlem
Erik Stensli og sekretæren.
Oslo kommuneplan
Kommuneplanen er lagt ut til offentlig ettersyn med høringsfrist 30. mai. Det tas sikte
på å ta opp næringsstrategier på kommuneplan-nivå som et hovedtema på årsmøtet
Planprogram Haraldrud
Holmen-Jensen og sekretæren deltok på Oslo kommunes informasjonsmøte om
planprogram Haraldrud 26. mars. Det legges nå til grunn en områdetenkning som kan
åpne for at næringsforeningenes ønske om alternative trafikkløsninger som ikke
blokkerer en trinnvis byutviklingsstrategi for næringsområdene langs Kabelgata igjen
kan tas opp. Framdriften i dette planarbeidet styres i stor grad av arealutviklingen rundt
Oslo kommunes forbrennings- og fjernvarmeanlegg.
Årsmøte 2014
Byråd Bård Folke Fredriksen er ønsket som innleder på foreningens årsmøte.
Det er ønskelig med korte, forberedte innlegg fra logistikkaktører, handelsaktører og
mindre kontorvirksomheter i tilknytning til drøftingen av næringsutviklingens plass i
Groruddalens byutvikling.
Byråden har etter styremøtet bekreftet at han kan delta på møte 14. mai kl 14
Årsmøtet legges følgelig til dette tidspunktet.
Eventuelt
Saldo bankkonto: kr 445.000
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