
Øvre Haukåsen Velforening  Medlemspost nr. 13 Lutvann, 11. november 2019 
 

 

Side 1 av 1 
 

 
Alvor og info. 

Igjen har det vært bil/garasje-brann nede på Haugerud. Trist og skremmende. 

Hva bør vi gjøre etter slike hendelser? 

Styret har sagt det mange ganger tidligere … Vi må rydde og redusere brannfaren ! 

Vi henstiller igjen til alle eiere å fjerne søppel, rot og annet lett brennbart fra garasjene!    

Garasjene skal brukes til biler, og det er mange i ØHV som gjerne leier en ekstra garasje for 

å parkere en bil.  

Styret har fått hjelp til å rydde i alle el-bodene. Vi fortsetter med å arrangere trygge redskaps-

boder til hageredskap og annet nyttig, som medlemmene kan låne. 

 

I vår rydde-runde fant vi, i flere boder, en del «private» ting, som beboere har satt fra seg. 

Dette er både redskaper og andre lett brennbare ting som vi til nå ikke har kastet. 

Brukbare redskaper vil bli samlet i våre redskaps-boder. Andre esker og poser blir samlet ett 

sted og, om ikke lenge, fjernet fra vårt område (kastet). 

Har du noe du vil ta vare på? … Så gjør det nå – før det blir fjernet av oss. 

 

Det har også kommet forslag om overvåking av området, kanskje av flere grunner. Dette har 

ikke styret diskutert enda, men vil bli vurdert sammen med «profesjonelle». 

 

Det er fortsatt ikke lov å dumpe hageavfall og skrot, hverken i skogen, skoletomta eller i 

barnehagetomta! Alle må selv sørge for bortkjøring av eget søppel! 

Felles vår- og høst-dugnad, når styret arrangerer og sørger for opprydding, er unntatt.  Til 

våren blir det satt opp skilter.  

 

Styret har hatt Renholdsetaten hit på befaring tre ganger i sommer/høst. Det er et salig rot i 

deres systemer, om hvor søplebøttene skal stå, hvem som skal bruke hvilken container og 

hvem som betaler for hva. De skylder bl.a. på at dette er «private avtaler» mellom den 

enkelte huseier, de som deler en kasse og Oslo kommune, og styret må få fullmakt fra eierne 

hvis «styret skal blande seg inn i dette.» At fremmede kommer hit og dumper søppel i «våre 

kasser» kan de ikke gjøre noe med, annet enn at den enkelte kan leie kasser med lås.  

 

Til sist kan vi melde at  «Lekeplass-utvalget» igjen har kommet i gang, nå med nye «utvalgte 

frivillige». Første møte blir 20. november. Det kommer referater etter hvert som vi har noe 

konkret å kringkaste. (gøyalt ord, litt Kardemomme-aktig – men seriøst nok.) 

 
 

Hilsen Styret i ØHV      Husk datoparkering ! 
v/ Roar Lüthcke, styreleder 
Mob. 90538526, OMV 62 A    Se også Nytt på;  olemesseltsvei.com 

 


