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Nytt fra styret pr. 3. november 2019 
 
Siste styremøte 
Styret hadde møte 22. oktober. Mange saker, men god stemning. Styret mottar mange 
muntlige og skriftlige henvendelser med gratulasjoner, ros og takk. Dette gir selvfølgelig ny 
energi og inspirasjon. Referat og oppgaveliste ligger" på hjemmesiden under «Styremøter». 
 
Forsinket fakturering 
Styret beklager sterkt forsinkelse med fakturering for kontingent for 4. kvartal. Dette skyldes 
første forsøk på å fakturere via Nettbanken og en nesten overarbeidet regnskapsfører.  
Når fakturaen kommer, vil forfall være satt til 22.11.2019. Se styrereferat på hjemmesiden. 
 
Bestilling av «Rammeavtale for TV og BredBånd»  

En milepæl er nådd. Vi har signert en ny avtale for TV og BB. 
Avtalen ble signert 29. oktober. Tror dette blir meget bra. 
Etter styrets behandling i møtet 22. oktober har 1.prioritet vært å 
fullføre beslutningen og signere avtalen. Alle medlemmer har fått 
de siste informasjonene, og innkommende spørsmål er besvart. 
Etter hvert har vi mottatt ca. 30 hevendelser, fordelt på ca. 20 med 
ros eller takk, ca. 8 med spørsmål og 2-3 med «annet».  
Ett spørsmål som ikke har kommet inn er «Hva med framtiden, 5G 
o.l.». Vi spurte Telenor, og svaret var omtrent slik… «5G er et så 
grensesprengende nytt og annerledes konsept, så når det en gang 
blir kommersialisert for private brukere, blir dette mest sannsynlig 
på et parallelt nettverk.» Les mere på  
https://www.telenor.no/om/teknologi-norge/dette-er-5g.jsp 

Styret vurderer å samle en del informasjon under egen overskrift på olemesseltsvei.com 
Nå er det opp til Telenor å levere. Vi får beskjed når installasjonene starter. Lykke til for alle. 
(To mindre reparasjoner av dagens nett hos oss er foretatt av Telenor.) 
 
Prosjekt «ØHV – et triveligere sted å bo»  
På hjemmesiden er det opprettet en egen Mappe / overskrift for prosjektet. Den heter 
«ØHV Visjon Strategi». Forprosjektet VSOP er, som tidligere informert, godt i gang, og 
Prosjektplanen er nå lagt ut. Ta en titt !!  Styret vil prøve å holde medlemmene oppdatert 
ca. en gang i måneden. To nye innlegg kommer om ikke lenge. Har dere spørsmål så 
kontakt Roar på mobil eller mail (90538526 eller rluthcke@online.no). 
 
Annonser for kjøp og salg på hjemmesiden 
Vi gjør oppmerksom på denne overskriften på hjemmesiden. Alt som legges ut her er 100% 
den enkelte annonsørs ansvar. Nettsidens administrator er kun en «klipp og lim funksjon».  
I tillegg forbeholdes en hvis «sensur-rett» og opprydding av gamle saker. 
 
Informasjon fra Lutvann leir 
For en tid siden fikk styret et skriv fra Forsvarsbygg vedrørende utbyggingen i Lutvann leir. 
Også dette ligger nå ute på hjemmesiden. 
 

 
   ØHV – et triveligere sted å bo ! 
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