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Årsberetning 2022 
 
Styret 

Det sittende styret, valgt på årsmøtet 29. mars 2022, består av følgende medlemmer: 

• Richard Becke  leder  (stiller ikke til gjenvalg) 

• Henrik Grindal Bakken  nestleder (stiller ikke til gjenvalg) 

• Tore Buli  kasserer (ikke på valg) 

• Terje Hansen   styremedlem (stiller ikke til gjenvalg) 

• Torger Kjeldstad  referent (ikke på valg) 

• Frid Fjose Berg   varamedlem (stiller ikke til gjenvalg) 

 

Styret har avholdt 8 ordinære styremøter siden årsmøtet 2022. 

 
Viktige saker 

Sak 2016-006: Reguleringssaker T-bane- og Schibsted-tomtene – under ett kjent som «Parksaken» 

I 2022 har det ikke vært noen særlige offisielle milepæler for parksaken. Styret har sammen med 

aksjonsgruppa Ja til Stor Park i Nydalen jobbet i kulissene både mot politiske partier og mot PBE, 

samt forsøkt å skape oppmerksomhet rundt saken med avisinnlegg, foredrag og debattinnlegg i ulike 

fora gjennom året. Som ventet kom saken om utbygging på de to aktuelle tomtene Sandakerveien 

113 - 119 (t-banetomta) og Sandakerveien 120 (trykkeritomta) til høring rett over nyåret 2023, med 

høringsfrist frem til mars 2023. Det var få overraskelser i det som kom frem som grunnlag for 

høringen, og var det styret hadde ventet og jobbet mot gjennom 2022 som ble lagt frem. Det neste 

steget er at PBE og utbyggerne svarer ut høringen, dernest at PBE kommer med sin innstilling til 

byrådet, og at byrådet fremmer saken for bystyret. Det er forventet at saken kommer til behandling 

hos bystyret enten rett før eller rett etter sommeren 2023. 

Sak 2022-003: Vedlikehold av veien 

Fartsdumpen nederst i veien mot snuplassen er utformet på en måte som fører til store 

vannansamlinger ved nedbør, noe som er påklaget av flere. Asfalten rett over denne står i perioder 

under vann, og er nå i dårlig forfatning. Risten mot parkeringsplassen mellom GSV 29 og 31 er 

ødelagt, og her mangler det kantstein, med tiltakende skader på asfalten som resultat. Styret ønsker 

å utbedre disse forholdene, og det er i veilagets budsjettforslag for 2023 lagt inn en post på kr. 

100.000,- for å bekoste dette. Beløpet er basert på tilbud innhentet fra entreprenør. 

Saker fra årsmøte 2022 

Det var én sak til avstemming: Forslag om endring av parkeringsvedtektene for å muliggjøre utleie av 

parkeringspasser til bildelingsaktører. Forslaget ble forkastet med 6 stemmer for og 8 stemmer mot. 
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Dugnad 

Det ble avholdt vårdugnad 39. april; denne ble organisert som vanlig/normalt, etter to år med 

pandemi og smitteverntiltak. 

 
Sosiale arrangementer 
Vi kunne i 2022 igjen ha sosiale tilstelninger; sommerfest ble arrangert 23. juni og Halloween 31. 

oktober. 

Regnskap og Budsjett 
Regnskap for 2022 og budsjett for 2023 distribueres separat. 

 


