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Hjemmesiden -  fra «olemesseltsvei.com» -  til noe nytt og spennende 

 

et har dessverre vært helt dødt på våre hjemmesider siden 
juni i fjor. En av fordelene med å gå over til OBOS som 

regnskapsfører var at det ville følge med en tjeneste som heter 
Vibbo, en medlemsportal for boligforeninger / sameier. 
 

Styret brukte mye energi for 
å klargjøre for Vibbo, og 9. 
desember var vi nesten klar 
til å lansere prøve-versjonen 
av «Mitt ØHV», en moderne 
interaktiv medlemsportal, 
som er tilpasset for bolig- og 
vel-foreninger. Men nei da,  
noe manglet, og OBOS måtte beklage et uventet problem, og vi 
måtte legge prosjektet til side. Det ble ingen julegave til ØHV ☹ 

 
 
Nå har vi oppdatert olemesseltsvei.com med alt vi har gjort siden juni. Protokoll fra 
årsmøte, styrereferater, medlemsposter, referater fra forskjellige prosjekter, alt på plass. 
 
Og mer gledelig, OBOS har varslet at feilen er funnet, reparert og lanseres om ikke lenge. 
Når den er lansert er det igjen vår jobb å klargjøre Mitt ØHV. Det ser vi fram til, men… 

Styret har begrenset kapasitet og snart er det årsmøte.  
Regnskap og annet prioritert arbeid må komme først. 

 
 
Styret har vedtatt at vi trenger ekstra kompetanse og kapasitet for å utvikle og drifte 
medlemsportalen på en mer profesjonell måte. Derfor er det nå tid for å annonsere 😊 
 

Styret i ØHV søker hjelp til å utvikle og drifte medlemsportalen til ØHV 
Vi søker et ØHV-medlem eller familiemedlem som mot betaling vil bidra til å utvikle, 

ikke bare medlemsportalen, men også ØHV og sin egen kompetanse og erfaring.  
Kanskje noe for en videregående elev / student eller en pensjonist. 

 

Det er ikke snakk om å bygge en hjemmeside helt fra grunnen, men å tilpasse 
 OBOS sin mal, Vibbo, til våre medlemmers behov og ønsker. Det vil skje i 

nært redaksjonelt samarbeid med styret, og med støtte fra OBOS. 
 

Vi håper du jobber strukturert, behersker norsk og at du 
har noe erfaring med generell PC/ WEB-administrasjon. 

 
Ta kontakt for spørsmål om oppdraget, eller send en 

SMS/ epost til styret: 
 

Hilsen Roar Lüthcke, Styreleder, mob,90538526 

D


