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Til eiere/ medlemmer i Øvre Haukåsen Velforening  
 
Sikrere og bedre kommunikasjon mellom styret og medlemmene 

Måten velforeningen kommuniserer med våre medlemmer er stort sett via e-post. 
Vi har ca. 98 % dekning med e-adresser til eierne. 

Alt blir varslet på e-post, med tema og eventuelle frister. I tillegg blir det henvist til vår 
hjemmeside olemesseltsvei.com for mer utfyllende informasjon. 

På denne hjemmesiden ligger det mye nyttig informasjon om det meste som gjelder ØHV. 

I viktige saker, innkalling til årsmøter o.l. blir det også sendt "papir-post" til "borte-boere". 
Det uheldige er at mindre viktige/ formelle meldinger/ brev kan blir "glemt" som papir-
post.Det nye styret prøver nå å rette på dette.  

 

Vi ber alle eiere om vi kan bruke e-adresser som kommunikasjon.  
Vennligst send siste riktige epost adresse til styrets sekretær på Inger.Lise68@hotmail.no 

 

De som ikke har eller vil bruke e-post må bekrefte dette og sende siste riktige kontaktadresse 
til Styret med vanlig post til styreleder: Roar Lüthcke, Ole Messelts vei 62 A, 0676 Oslo. 

 

Styret er også i siste fase med å innføre kontingent- fakturering og innbetaling via nettbank. 
Her ville det også vært nyttig om vi kunne bruke en kontakt-adresse og kontonummer for deres 
betalinger. Kan du også hjelpe oss med dette? Informasjonen sendes til styreleder (se over). 

Samtidig minner Styret om at det er huseiernes plikt å betale års-kontingenter og bidra i 
fellesskapet, dugnader o.l. Kanskje like viktig … huseier plikter også å sørge for at leietakere 
blir godt orientert om det som skjer i vårt område, f.eks. varsel om stenging av vann, strøm, 
kjøre- og gangveier, garasjer m.m. 

 

Øvre Haukåsen Velforening er et vel-drevet bo-fellesskap med god kvalitet og relativt gode 
eiendoms-priser (sammenlignet med øvrige Groruddalen i Oslo). 
Styret ser likevel at det er rom for forbedringer, og vi håper du kan hjelpe oss med dette, 
gjennom bedre samarbeid og kommunikasjon. 

Styret lover selvfølgelig at alle de innsamlede adresser og informasjoner blir oppbevart og 
brukt etter de nyeste personvern-regler. 
 

På forhånd Takk og fortsatt god sommer. 

Hilsen Styret i ØHV 
v/ Roar Lüthcke, styreleder 
Mob. 90538526, OMV 62 A 


