Formalia
tid: 25. november 2013 kl 18:00  20:00
til stede: Henrik Grindal Bakken, Jenny MacKenzie, Mari Wang, Arvid Grøtting
sted: Gullhaug Torg 1
møteleder: Arvid
referent: Mari

Godkjenning av referat
Referatet fra styremøtet 7 november 2013 ble godkjent.

Godkjenning av innkalling
Innkallingen ble godkjent.

Sak 8/13 Regulering av parkeringsområde
Qpark har ettergitt klage, og rest av kontigent er innbetalt. Richard skriver utkast til formelt svar til
Asbjørg.

Sak 14/06 Overgang Gjøvikbanen
Nina kontakter PBE. Påpeker uttalelse fra Statens Vegvesen, legger ved vår klage.

Sak 06/10 Skilting og fartsdumper
Storo Senter og Nydalen Kvarter er positive til innføring av 30sone. Jenny kontakter bymiljøetaten.

Sak 05/12 Purring på kontingent
Henrik har purret utestående kontigent. Fire utestående innbetalinger, Henrik følger opp videre.

Sak 06∕12 Jubileum
Mari følger opp Johan.

Sak 19/12 Boligbygging Pplassen
Uttalelse fra Make arkitekter 10.09.2013 angående overgangen. “Planforslag mottatt/utarbeidet”
planlagt til 01.11.2013. Richard overvåker.

Sak 21/12 Skadet gjerde

Richard kontakter Nydalen Kvarter om ansvarsforhold og finansiering av reparasjon.

Sak 6/13 Bordtennisbord
Schibsted Trykk er positive, forutsatt at vi ikke trenger å fundamentere bordet. Henrik følger opp
videre. Planlegger å få det på plass våren 2014.

Sak 7/13 Gatetun
Bymiljøetaten svarer at dette er en reguleringssak. Richard kontakter Plan og Bygningsetaten om
kriterier og kostnader.

Sak 10/13 Forespørsel om privat parkeringsplass
Arvid forfatter en høflig lapp om at det ikke er personlige/private plasser, samt at man kan kjøpe
holdere til parkeringsoblater på Torshov bilrekvisita / Clas Ohlson / Biltema. Distribuerer dem sammen
med parkeringsoblatene for 2014. På samme lapp: henstilling om å ikke legge tomflasker eller andre
“verdisaker” i søplekassene.

Sak 12/13 Bestilling av parkeringsoblater for 2014
Oblater er bestilt og mottatt, vil bli distribuert.

Sak 15/13 Regulering av sykkelvei langs ring 3
Statens Vegvesen prosjekterer sykkelvei langs ring 3, vi har tatt kontakt med prosjektet.

Neste møte
Neste møte mandag 13. januar 20:00, GSV 17c
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