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Hei til Øvre Haukåsen Velforening 
 

Hva skjer på øvre lekeplass 17. juni kl. 18 – 20 
Vi prøvde å kombinere vårdugnaden med en «familiedag» 

på øvre lekeplass 21. april, men pandemien nektet oss 
dette. Nå prøver vi på nytt, med en litt enklere samling. 

Styret har ved flere anledninger skrevet om «Storstua» på 
øvre lekeplass. Et utvalg ønsker å benytte naturen, solen  
og utsikten til en sosial «tumleplass» for alle i ØHV, med 

områder for ball-lek, trim, lekeapparater, parsellhage, 
humlehotell, sittegrupper, bålpanner, mm.  

Kom! Vi vil høre din mening. Hva vil DU foreslå for «Storstua»? 
Er du ivrig nok, har vi flere pallekasser, fuglekasser, benker og frø til «gi bort priser»   

Vi lover ikke middag, men frister med pølser, is, kaffe og brus.  
 

Frivillighet 
Det er noen medlemmer som liker å holde på med litt nyttig arbeid. Ikke som fast plikt, 
men nærmest som hobby. Thor i styret er en av dem, og han kan «tilby» trivelige timer 

med kjærkomment vedlikehold av våre fellesområder. Kanskje også du vil bidra? 
Ta kontakt med Thor på tlf. 98826784.  

Kanskje han trenger litt hjelp med gjerdet mellom øvre lekeplass og den øvre blokka.  
 

            De hvite murene 
Nå blir det snart en del vasking og vedlikehold av de store, hvite 
støttemurene, og rekkverkene, som styret har ansvar for. Det blir 

satt ut på anbud. Flere medlemmer har ønsket å vedlikeholde 
sine private endevegger, murer o.l.  

I anbudet vil vi nevne at medlemmer bør få muligheter til å  
bestille hjelp til sine private oppdrag, til «gode priser».  

Ta kontakt med Thor eller Roar for å melde ønsker om hjelp. 
 

Mange har sikkert hørt 
om en diskusjon knyttet til brann-beredskap og framkommelighet for store 
stigebiler i svingen ved OMV 28. Styret har bestilt befaring av Brann- og 

Redningsetaten og mottatt skriftlig svar, at …  
«Tilbakemelding fra brannmester på bilen er at våre biler kommer frem  

på aktuell strekning. Håper dette er beroligende tilbakemelding.». 
Blomster-ringen blir derfor stående som nå, for å sikre myke trafikanter!  

Styret vil male en markeringslinje for et kritisk område i innersvingen.  
Ta hensyn, senk farten! 

 

Hilsen Styret v/ Roar Lüthcke, Styreleder 


