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Hei igjen 
 
Mer om høstdugnaden.  
 
Som skrevet i Medlems-post nr. 3 og 5, Styret ber 
alle eiere/ beboere å gjøre klar for vinteren … 
 
Noen har allerede reagert positivt på forrige 
melding og gjort en god jobb i sine private hager, 
busker og trær.  
Men en del står igjen og må bort før vinteren!  
Det som må fjernes, men som ikke blir fjernet før 
ca. 1. oktober, vil bli fjernet av styret, med innleiet 
hjelp. Hvem skal betale for eiere som ikke følger opp? 
 
Styret mener fortsatt at de enkelte eiere og rekkene må ordne dette selv, innenfor 
egne eiendomsgrenser og de rode-grensene vi har for dugnader.   
 
Snakk med naboer i deres rekke. Rekkekontaktene må også ta et initiativ.  
Finn et tidspunkt som passer dere best! 
Sett i gang en lokal høstdugnad. Rode-kartet for rekkenes ansvar burde være kjent 
for alle. Kjøp is og pølser etc. Stek vafler. Send regninga til meg.  
 
Styret har nylig anskaffet Gren-sag med langt teleskopskaft, Kraftig grensaks, 
Batteri drevet hekksaks og løvblåser. Fra før har vi fin kantklipper, gressklipper, 
trillebårer, koster, raker og plastposer. Kom og lån !!!! .. 
Styret kan også formidle kontakt med en ung gartner som tar «små-jobber». 
 
Grener og hageavfall tømmes i dumpa ved garasje nr. 159.  
Styret bestiller kvistkvern til ca. 8. oktober og sørger for bortkjøring.  
(Etter felles bortkjøring må dere selv levere avfall på Haraldrud gjenbruksstasjon.) 
 
En annen ting, vedrørende bytting av 2 trafo-kiosker 
 
Styret vil be dem som graver grøfta over gangveien ved OMV 76 om å tette grøfta 
på en slik måte at det blir en fartsdump, av samme typen som er ovenfor og 
nedenfor i bakken. Med dette, og oppheng av nye skilt med «Max 20 km barn 
leker»  mener styret at styret har levert i forhold til tidligere årsmøtevedtak 
vedrørende fartsdemping i området.» 
 

   ØHV – et triveligere sted å bo 
 

Takk for hjelpen, og gjør klar for vinteren! 
 
Hilsen Styret i ØHV 
v/ Roar Lüthcke, styreleder 
Mob. 90538526, OMV 62 A 


