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Status 
 
Bytte av 2 trafokiosker er nå ferdig. Håper det ikke ble store problemer med strøm-
utkopling eller veisperringer. Nå har vi i alle fall et strømanlegg som skal holde i mange år.  
 
Nytt fellesanlegget for TV og bredbånd er i bestilling. I forrige uke var en delegasjon 
hos Telenor og avklarte det nye tilbudet. Det vil gå for langt å gjengi alt her, men vi kan 
forsikre at tilbudet er «det beste Telenor kan levere», til en god pris kr 399,- /mnd. inkl. mva. 
og med stor fleksibilitet. Her kan den enkelte eier velge individuelle løsninger, enten 
innenfor det den felles komplette avtalen gir eller ved individuelle tilleggsbestillinger.  
Med tanke på teknisk service, brukerstøtte, faktureringsløsning og framtidig aktualitet var 
svarene helt tilfredsstillende. Tilbudet følger selvsagt de hovedtrekk som har vært informert 
om til eierne tidligere, bare enda bedre. 
Telenor forbereder nå leveringsordre og ØHV kan vente komplett installering hos alle eiere i 
god tid før jula ringer inn. Fyldig informasjon følger tidlig i november. 
 
Høstdugnaden skal nå være ferdig. Takk for innsatsen. Kvister og hageavfall er nå fjernet. 
Nå er det ikke lenger lov å dumpe noe som helst på tomta til kommunen.  
Alle må kjøre sitt avfall til returstasjoner, på Ryen (uten bom) eller Haraldrud!  
 
Prosjekt VSOP = Visjon, Strategi, Oppstart, Plan) 
Forprosjektet er i gang. Rekrutteringen til et utvalg på 6 medlemmer, med bred 
representasjon, både faglig, «lokal-geografisk» og erfaring er ferdig. Disse møtes 15. okt. til 
første felles møte. Det blir spennende å høre hva de kommer fram til i forhold til den jobben 
som er planlagt. Forprosjektet er foreslått ferdig til 1. november.  
 
De neste oppgavene 
 
Samarbeid om de «vanskelige sakene» er vanskelig. Styret har ved flere anledninger bedt 
medlemmene å melde seg som frivillige til å bidra i forskjellige «utvalg». Styret trenger hjelp! 
Samarbeid betyr, i alle fall i mitt hode, flere enn bare Styret! Takk til dere som har meldt dere.  
 
Lekeplassene 
Lekeplass-komiteen er delvis gått i oppløsning. Nedre lekeplass er rimelig ferdig. 
Midterste lekeplass er delvis oppgradert, men det gjenstår mere, selv om planer finnes.  
Helt på toppen er det mye som mangler. Men hva skal vi gjøre? 
 

Ja, vi har hørt om flere forslag, men som tidligere skrevet, dere som er berørt av og 
interessert i gode løsninger «oppe på toppen» bør melde dere nå!  
Styret har penger og kan omprioritere om nødvendig. Men vi gjør det ikke alene! 
På nedre lekeplass brukte de lokale ildsjelene vinteren til planlegging og sommeren til å fikse 
det vi ønsket. Dette bør vi få til nå også, for midtre og øvre lekeplass. 
Send din påmelding til Inger Lise (SMS 92269858) senest 12. oktober.! 
 
Ladesystem for elbiler 
Dere som er berørt av eller interessert i gode ladeløsninger må melde dere nå. Send din 
påmelding til Martin Gåsland (SMS 90959047) senest 21. oktober (før neste styremøte)! 
 
 
                Gjør visjonen til virkelighet …  ØHV – et triveligere sted å bo ! 
 

 

  Hilsen Styret i ØHV  v/ Roar Lüthcke, styreleder   Mob. 90538526, OMV 62 A  


