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Om Storstua 

Styret noterer at det er vanskelig å samle alle for å bringe saken videre. Dette 
forsinker hele framdriften. Styret diskuterte Storstua på siste møte og oppsummerer 
med dette tidligere utkast, forslag, kommentarer og hvor vi står, med hensyn til ønsket 
løsning og framdrift. 

 

Løsning: 

Revidert tegning fra Nikolai er vedlagt, med kommentarer. I tillegg nevnes: 

- Løsningen må sjekkes med forvalter fra Oslo kommune. Hvis de nøler med å 
komme, kan styreleder undersøke med Bydel Alna, som likevel blir en «partner» 
om utformingen og tilskudd til finansieringen. (Husk St.fjellet brl fikk et godt 
samarbeid med BAL da de laget lekeområde ved, på og i markagrensen.) 

- Ikke planer om å felle trær eller gjøre området stengt for besøkende. 
- Ole Johan nevnte at gjerdet mot blokka skulle fjernes. 
- For vising av film, tv-overføring ol. går vi for å sette framviser på bord på ball-

banen, under telt. Bruker den hvite veggen som lerret. (enkelt, fleksibelt og billig) 
- Utforming av tribune må defineres mer konkret, antall plasser, høyde, sikkerhet? 

Innhente tilbud? Eventuell bestilling til snekkere må være godkjent av styret. 
- 3-4 løse benker, er dem vi fikk av Mestergrønn. Må pusses opp på dugnad. 
- Beholde basket-vegg og -kurv. Kanskje en lavere kurv for de «håpefulle små». 
- Undersøke forholdene i bakken. Er det egnet for det vi ønsker å gjøre? 
- Hva må til for å legge en god nok «grusflate» på ballbanen? Tilbud for neste år? 
- Det er forventet at noen voksne deltar i dugnad for å pusse opp benker, lekebil 

lekestua, målene, etc. mens andre voksne kanskje konsentrer er seg om parsell, 
pallekasser, strøm og vann. Hva med kompostering? 

- Det er forventet at vi «markedsfører» dette internt i ØHV, og mot BAL / Forvalter i 
kommunen. Dette er del av hensikten mot en «åpen dag». 

- Hva kan realiseres i høst (etter forsinkelser i sommer)? 
- ØHV er ikke en organisasjon som må følge lovpålagte rutiner for anbud og kjøp, 

men bruker sunn fornuft, åpenhet, men også «raske metoder», hvis nødvendig. 
- Styre hjelper gjerne hvis problemer eller pengebehov i planleggingen. 
- Oppgaven/ mandat til å undersøke priser, administrere «parsellhageforeningen» 

og arrangere «Åpen dag» etc. er allerede gitt til utvalget. Vi tror utvalget har bedre 
kompetanse på det som skal kjøpes inn etc. enn styret. 

- Inger Lise har gitt tilbud, at Jarle kan «sponse» pallekasser. Må undersøkes. 

Utvalget sier noe om å velge sin strategi. Styret spør, hva menes? og ønsker en rask 
dialog om overnevnte. Er vi enige? 

 

 



Øvre Haukåsen Velforening Oppsummering pr. 5. sep. Lutvann, 11. sep. 2020 

Side 2 av 3 
 

 

Kostnader: 

- Av de tilgjengelige kr. 120.000 er det igjen ca. kr. 35.000 i 2020.  
Utvalget gir prisestimat på kjøp av varer og tjenester.  

- Hvis utvalget ønsker å bruke Wojciech, så kan styret avklare tilgjengelighet og pris 
for dette. 

- Budsjett for neste år må forventes å bli som i år, kr. 60.000,- + kr. 60.000 fra BAL. 

 

Framdrift: 

Dette er en oppdatert plan fra 26. mai i år: 

 Inger Lise legger frem skisseforslag for det nye styret , få aksept om dette.  
 Inger Lise sjekker hvor mange pallekasser hun kan få.  
- Helen tar kontakt med kommunen for å få avklart hva reglene om nabogrensen til 

marka 
 Helen undersøker kostnader for humlehotell og byggesett til fuglekasser. 
 Ole-Johan sjekker om frø og annet for å skape humle-hagen 
 Ole-Johan sjekker hva redskap og utstyr som trengs, ev. hjelp fra gravere 
- Styret sjekker mulighetene for tribunebenk og flytting av jordmasse. 
- Hva med kompost-plass. 

 

Forslag til framdrift 

- Helen, Kontakte forvalter i kommunen om befaring, muligheter og anbefalinger 
- Styret/Utvalget, Rask samling på Øvre lekeplass, nødvendigvis ikke alle, bli enige 

om løsning og kommentarene over. Hva kan vi gjøre i høst?  
- Styret, skaffe vurdering av bakkeforholdene, hvis det trengs 
- Utvalget, Undersøke tilbud og priser for nødvendige varer og tjenester. Trenger 

ikke «på krona» 
- Utvalget, Utkast til markedsføring / planlegge og invitere til «åpen dag» 
- Styret, Sondering om ny støtte fra Bydel Alna 
- Alle, Gjennomføre «Åpen dag» 
- Søke «Groruddalssatsingen» om støtte til Bomiljøtilskudd. Senest i mars 2021 
- Forberede forslag til årsmøte 2021 
- Byggestart antydet mai 2021 
-  

 

Hilsen Styret v/ Roar Lüthcke, Styreleder   Inger Lise Skogbakken, Sek. 
 
 
        Se et vedlegg 
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