
Øvre Haukåsen Velforening  Medlemspost nr. 2 Lutvann, 12. juni 2019 

 

Side 1 av 1 
 

 
Til medlemmer i ØHV 

Årets generalforsamling er ferdig og styret har fått et klart mandat og budsjett for arbeidet i 2019.  

Som nyvalgt styreleder takker jeg for tilliten ved å bli «gjenvalgt» som styreleder. Gjenvalgt, bruker 
jeg, siden jeg ledet styre i to perioder den gangen garasjeanlegget ble bygget, rundt 1988. Da var 
Frode prosjektleder for anlegget. Jeg takker Frode for en formidabel jobb han har levert alle disse 
årene. Jeg skal gjøre mitt beste for å bringe den gode arven videre.   Så, hva kan dere forvente? 

Om «rikets tilstand» og samarbeid  

Styrets vurdering er denne: Teknisk, praktisk og økonomisk er ØHV i meget god situasjon. Dette  
er resultat av mange års positive personlige engasjement, god prioritering og godt samarbeid.  
Alle medlemmene har fordel av dette. Det opplever vi i daglig bruk og på eiendomsprisene.  
Det nye styret vil etter beste evne fortsette dette engasjement og langsiktige arbeidet. 

Forhåpentligvis slipper vi store og dyre tekniske tiltak de nærmeste årene. Da kan vi bruke mer 
energi på å forbedre det som kanskje ikke er så bra. Med vedtektsendring viste GF2019 ønske om 
mer samarbeid og åpenhet. Det nye styret har et sterkt ønske om å medvirke til dette, og tar det for 
gitt at dette gjelder «begge veier». Derfor har styret enstemmig valgt følgende visjon …  

 «ØHV - et trivelig sted å bo» 

Uten mer snikk-snakk, styret ser flere «tema» hvor det kan lønne seg med et bredt samarbeid.  
I første omgang nevner vi: «utbedring av lekeplassene», «utbedring av fellesanlegg for TV og 
bredbånd», «revidere vedtektene», utrede «framtidig løsning for elbil ladning» og ikke minst 
«løsning for trafikksituasjonen i oppkjøring til de øvre rekkene». 

Styret inviterer herved til samarbeid for å finne gode løsninger 

Tanken er at det opprettes midlertidige komiteer for de enkelte tema, hvor dem som er berørt av - 
og interessert i å sørge for gode løsninger, kommer sammen og blir enige om forslag til ønskede 
løsninger.  

Handlekraft skaper løsninger 

Styret vil i nær framtid komme tilbake med forslag til hvordan vi kan få dette til. I mellomtiden vil vi 
gjerne at dere, medlemmer og eiere, kontakter en av oss i styret, nå, om hvilke forbedringer 
dere ønsker og hvordan dere kan bidra til virkeliggjøring av ønsker og behov. Som kjent er ikke 
«kassa full av gryn», men styret tenker likevel at komiteene skal få kompensasjon for godt arbeid.  

 «ØHV - et trivelig sted å bo» … er ikke én beslutning, det er en prosess! 

 

Blir du med? 

 

Hilsen styret i Øvre Haukåsen Velforening v/ Roar Lüthcke, styreleder. 


