NÆRINGSFORENINGEN OSLO NORD
REFERAT FRA STYREMØTE 8. MAI 2015
Til stede:
Hans Georg Helberg, Aspelin-Ramm Eiendom AS
Erik Stensli, Fabritius Gruppen AS
Tom Holmen-Jensen, Oxer Eiendom
Erling Storm, Storm Eiendom AS

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

Ola Bettum, IN`BY as (ref)
1. Referat fra 20. mars 2015
Referatet er tidligere godkjent pr epost ble godkjent.
2. Handlingsplanen
Tidligere initiativ om etablering av tungtrafikknett og flytting av bomstasjoner er
fulgt opp i forhold til Bymiljøetaten og Akers Avis.
Formannen og sekretæren følger opp for å sikre oppslag i Akers Avis
Jernbaneverket behandler Breivoll stasjon i sammenheng med
konseptvalgutredning for Oslonavet. Utredningen er forsinket og vil neppe
foreligge før etter sommeren. En sannsynlig løsning vil kunne forsinke
foreningens store behov for å etablere stasjonen. Saken følges opp i møte avtalt
i annen sammenheng med miljø- og samferdselsbyråden 27. mai. Umiddelbar
etablering av enkel holdeplassløsning på Breivoll bør være et meget godt
valgkamputspill for flere partier
Sekretæren holder løpende kontakt med Jbv om fremdriften i
konseptvalgutredningen og følger opp overfor samferdselsbyråden

3. Viktige byutviklingssaker i foreningens område
Hovinbyen
Illustrasjon av Hovinbyen og Oslo Nord ble framlagt. Den sendes plan og
bygningsetaten i forbindelse med deres oppstart av planarbeid for å tydeliggjøre
Oslo Nords interesser i dette planarbeidet
Sekretæren følger opp
Økernsenteret
Steen og Strøm arbeider med forberedelse av byggesak etter medhold i klagesak
om gangveiløsning. Forventet byggestart er 2016
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Ulven
Detaljreguleringen for Ulven AS` område er vedtatt med samlet utbygging på
320.000 kvm i byutviklingskomiteen, forventes vedtatt i bystyret før sommeren
Økern Næringspark
Løsning for trafikkfordeling Kabelgata/Tårngata/Knud Bryns vei er fortsatt ikke i
havn.
Vollebekk
Aspelin Ramm Eiendoms detaljreguleringsplan er under bearbeiding etter
offentlig ettersyn og forventes oversendt byrådet før sommeren

5. Informasjon til medlemmene
Hjemmesiden oppdateres fortløpende. Det legges inn lenker til offentlig ettersyn
for særlig viktige plandokumenter. Nyhetsrutine med epost til alle medlemmer
med henvisning til hjemmesiden iverksettes. Det vurderes om Oslo Nord skal
etablere Facebook side
Sekretæren følger opp
6. Eventuelt
Årsmøtet 4. juni kl 14 i hotell 33
Innkalling sendes via Outlook

Vedlegg: områdeplan Oslo Nord

