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Så er det jul igjen, men først litt oppdatering 
 
Oppussingen av lekeplassene har gått etter planen, til glede for mange små 
og store. På den øvre lekeplass har oppgraderingen gått litt tregt. 
Vi har gjort nødvendig vedlikehold og noe innkjøp, men tiltakene for å kalle 
lekeplassen «Storstua», kommer etter planen neste sommer. Vi sikter mot 
oppstart og utvidet vårdugnad, forhåpentligvis med barnefamilier, liv og røre. 
 

Ladeprosjektet står nå ferdig og fungerer etter planen. Ingen klager, og de fleste har betalt.  
 
I kjølvannet av ladeprosjektet følger det uunngåelige, en opprydding av bestemmelsene for 
parkering og garasjer. Det er utarbeidet et «saksframlegg» og et mandat for et utvalg. Nå 
gjentar Styret en utfordring til medlemmene, om å melde seg frivillig til å jobbe litt i et utvalg, 
for å lage forslag til reviderte regler, som trolig vil bli et forslag på neste generalforsamling. 
 
Hjemmesiden har dessverre blitt stemoderlig behandlet i år. Styret har valgt å informere 
med Medlemsposter underveis, mens energien er rettet mot den kommende hjemmesiden 
«Vibbo» som OBOS leverer. Vel, OBOS leverer allerede Vibbo til «borettslag» og lignende 
boligsameier, men er forsinket med en versjon for rene velforeninger, som ØHV.  
OBOS har plan om lansering av «vår versjon» i vinter.  
Etter lansering vil Styret flytte over det mest aktuelle fra den gamle hjemmesiden til den nye. 
Også her ber vi om hjelp fra medlemmer, som har erfaring og lyst til å hjelpe med å skape 
«Min ØHV-portal». 
 
Siden Styret startet det store VSOP prosjektet høsten 2019 har det ligget en prioritert 
oppgave, å lage en ny informasjonsmappe for oss i ØHV. Under tiden har det skjedd 
mange ting, som både forhindrer og inspirerer til å levere en slik informasjonsmappe. 
I januar slipper vi første versjon av «Mitt ØHV»! Håper det blir en fin start på det nye året. 
«Mitt ØHV» vil selvfølgelig bli digitalisert og innpasset i «Min ØHV-portal». Dette blir bra! 
 
Men før alt dette, skal vi feire jul. Ikke mye julestemning i tåke og regn, men mye lys og pynt 
forteller oss om lange tradisjoner. Jeg ble fortalt for lenge siden, at julegrana egentlig er en 
tradisjon hvor bøndene, som de aller fleste var i den tiden, tok den «evig-grønne» grana inn i 
stua og brukte den som et seremoni-objekt for å be om en frodig vekst på alle åkere neste år. 
I lett overført betydning for ØHV: Vi har pynta grana, og vi gleder oss til jul. Så får vi håpe på 
fortsatt vekst og framgang for alle oss i Øvre Haukåsen Velforening! 
 
Selv om årets juleforberedelser og feiring blir ganske 
annerledes enn tidligere håper vi at det blir en fin jul 
allikevel, en jul vi vil huske.  
 
 
Styret ønsker med dette, alle medlemmer  
og familier en riktig god jul og godt nytt år! 
 
Hilsen Roar Lüthcke, Styreleder i ØHV 


