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Hjelp oss å gjøre ØHV til - et triveligere sted å bo 

 
Facebook er ikke en egnet kanal for seriøs kommunikasjon med styret, angående viktige saker 
som angår alle i Øvre Haukåsen Velforening og bomiljøet i Ole Messelts vei 10 – 192.  
Likevel vil styret i ØHV, med støtte av bl.a. styreledere i de to sameieblokkene, benytte FB én 
gang, for å informere og rydde opp i ødeleggende rykter, mot Styret og det arbeid som er valgt 
for å «reparere på feil og mangler». 
 
Siste styremøte i ØHV hadde bl.a. 8 rapporter om nabokrangel og trakassering av forskjellige 
slag (konfidensielt). I tillegg hadde to staute karer fra «blokkene» tatt kontakt med styreleder og 
fortalt om sladder og løgn som spredde seg som «gateprat» blant medlemmer og/ eller 
leietakere. Det som trigget den siste rykteflommen var tydeligvis spekulasjoner på FB knyttet til 
et rundskriv, som ble lagt i alle postkasser, i løpet av ferien.  
 
Dette hadde sannsynligvis opphav fra én av de 8 personalsakene som er nevnt ovenfor. Styret 
hadde over noe tid, mottatt en epost-serie som var preget av rykter, feil og misforståelser. 
Skriveriet var sikkert ment som forsøk på å løse problemer, men ble av styret (og rådgiverne) 
oppfattet som mistenkeliggjøring av styrets hensikter og arbeid. Styreleder inviterte derfor 
vedkommende til et møte, og praten hjalp i alle fall til å rette opp alvorlige feil og misforståelser. 
Dette var tøft, for begge parter, men det renset i alle fall luften. 
 
Noen mistenkeliggjorde på Facebook at rundskrivet i postkassene var styrets oppdiktede verk, 
fordi skrivet ikke var signert med ordentlige signaturer på arket, bare med initiativtakeres navn. 
Dette var en feilaktig og spekulativ beskyldning.  
Men, når sant skal sies, styret var, og er veldig glad for hovedbudskapet som kom fram, at … 
Alle kan ikke få det de ønsker. Nå må alle respektere at vi bor i et fellesskap hvor 
demokratiske lover og prinsipper gjelder. Flertallet bestemmer! 
 
Som alltid, det finnes mange forskjellige meninger, om mangt. Det meste kan vi løse ved å 
snakke med hverandre, om problemene – ikke om hverandre, og konstruerte rykter.  
Saken nevnt ovenfor er et godt eksempel på dette, og flere av de 8 tidligere nevnte sakene er 
også løst gjennom dialog.  
 
Nå oppfordrer styret, at de som er uenige eller har spørsmål om styrets hensikter eller 
arbeid, vennligst ta direkte kontakt med oss. Forklar hva problemet er og snakk med oss.  
 
Jeg har snakket med over 120 medlemmer i ØHV i forbindelse med befaring i garasjene. De 
aller fleste gir klart uttrykk for at de synes styret gjør et hederlig stykke arbeid for å gjøre ØHV til 
et triveligere sted å bo, og at arbeidet som trengs for å lykkes med planene, har kommet langt. 
… Men det vil ta tid … 😊 
 
For dem som ikke har fått det med seg … Styrets visjon for ØHV er «et triveligere sted å bo», 
og valgt strategi for å nå målet er «å demokratisere og modernisere ØHV’s drift og miljø».  
Ref. vedtak i siste årsmøte og etterfølgende Medlemsposter. 
 
For orden skyld, dette innlegget blir også publisert på riktig måte for kommunikasjon, fra styret i 
ØHV til alle medlemmer og leietakere, … via Medlemspost til alle beboere. 
 
Et velment hjertesukk … 
 

Mvh og takk,   Roar Lüthcke, styreleder i sameiet Øvre Haukåsen Velforening 


