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Nytt og nyttig 
 
Til informasjon 
Styreleder har hatt møte med representanter fra øvre del av velforeningens boligområde. 
Det virker nå som «stormen har lagt seg». Vi ble enige om et nytt møte for å komme i gang 
med noen av de neste oppgavene. 
 

I løpet av denne uken tror vi Hafslund blir ferdig med byttet av de to trafo-kioskene.  
Håper dere ikke har hatt alvorlige problemer med framkommelighet eller strømutkoplinger. 
I forbindelse med gravingen har vi fått lagt ned to kabel-rør til framtidig behov. 
 

Om ca. en uke skal vi ha møte med Telenor for å avklare siste tilbud om å oppgradere vårt 
fellesanlegg for TV og Bredbånd. I kjølvannet av dette kommer Telenor og ordner på to 
signal-kabel-skap og henger opp noen «slappe» kabelspenn mellom to rekker. 
 
Høstdugnaden 
Flere har benyttet det fine været til hagearbeid og dugnad. Flere har også skrevet seg på 
liste til å låne litt «tyngre redskaper». Vi har nå følgende utstyr til utlån: 
Lang-skafta gren-sag,   stor gardintrapp,   hekke-saks (ledning),   motor-plenklipper, 
kantklipper,   trillebår,   løv-blåser (batteri),   koster og river.        For overkommelige priser 
kan vi også skaffe en gartner-praktikant til å hjelpe dem som ikke klarer det selv.  
 

Utlåns-rutiner tar vi foreløpig på sparket. Det jobbes med et utkast for oppbevaring, 
bestilling, kø-ordninger, ansvar, osv. Alt lån og bruk er på eget ansvar! Si ifra når du trenger 

noe av utstyret. Vi bestiller kvist-kvern hit 8. oktober. Dugnadene bør være ferdige til da 😊 

 
Lekeplassene 
Lekeplass-komiteen er delvis gått i oppløsning. Nedre lekeplass er rimelig ferdig. 
Midterste lekeplass er delvis oppgradert, men det står mere igjen, 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, dem som er berørt av og 
interessert i gode løsninger bør komme sammen å bli enige om konkrete løsninger og 
gjennomføring. Styret har penger, og kan omprioritere om nødvendig. 
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 dine tips til Inger Lise (SMS 92269858) senest 12. oktober (før neste styremøte)! 
 
Prosjekt VSOP (kallenavn = Visjon, Strategi, Oppstart, Plan) 
Etter siste styremøtet orienterte vi om sak 57/19, som GF har bedt om, vedrørende 
eventuelle endringer i vedtektene. Forprosjektet er startet og vi ber medlemmer som er 
interessert i å bidra i et hovedprosjekt om å si fra til Roar (SMS 90538526).  
De som melder seg, vil få foreløpig prosjekt-dokumentasjon til gjennomsyn.  
Når forprosjektet er ferdig, vil vi eventuelt sette et eget utvalg til hovedprosjekt.  
Hovedprosjektet er ventet å vare fra ca. midten av november til midten av mars 2020. 
 
 

                Gjør visjonen til virkelighet …  
 

   ØHV – et triveligere sted å bo ! 
 

 

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


