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I sommer er det travelt. Det er utgitt mange Medlemsposter og skriv. Her er en samling 
av det viktigste, etter 11. mai. Forsinket dessverre, men bedre sent enn aldri. 
(NB. Skrivene ligger i stigende tids-rekkefølge) 

 

- Generalforsamlingen ble gjennomført på uvanlig, men lovlig måte (Korona-regler).  
Vi gleder oss over største frammøte siden 2004, hele 77 medlemmer deltok.  
Alle saker ble vedtatt med stort flertall. Det meste var tradisjonelle saker.  

Det spesielle var kanskje signaler om ØHV’s behov for en modernisering og demokratisering. 
Styret har utarbeidet en strategi og plan for dette viktige arbeidet, «5-års planen for ØHV». 

I korthet, Vi skal forbedre, steg for steg; Regnskapsføring; Styreadministrasjon; Info-permen; 
Hjemmesiden; Forretningsforvaltning; og parallelt med dette, levere prosjektene for: Ny og 
lovlig ladeløsning i garasjene ; Oppgradere øvre lekeplass og vanlig daglig vedlikehold.  

Ikke rart vi kaller det 5-års prosjektet! Vi startet med planer i fjor, skal levere de neste 4 årene. 

 

Nå er 2 ting viktig.  
 
"Ettersom Øvre Haukåsen Velforening har valgt å inngå avtale om regnskapsførsel med 
OBOS Eiendomsforvaltning AS, (OEF) har OEF behov om å få riktig informasjon om alle 
medlemmer. Dette må vi ha for å kunne opprette alle juridiske medlemmer av velforeningen 
inn i OBOS sine systemer. (Se Medlemspost nr. 21a.) 
 

1) ØHV må skifte til ny regnskapsfører. Du må skrive til OBOS følgende: 
Vennligst send snarest, riktig bokstavert for- mellom- og etternavn, Gateadresse, epost-
adresse, fødselsdato/år på den/de juridiske eier(ne) av boligen og ditt mob.tlf nr.  
Dette gjelder for hver bolig og seksjon du eier. 
Opplysningene sendes til nyekunder@obos.no 
 
Eller brev til: OBOS Eiendomsforvaltning AS 
  Pb.6666, St.Olavs plass, 0129 Oslo 
  Att.: Cecilie Nøklebye Karlsen 

 

"Ettersom vårt forsikringsselskap ikke lenger godkjente lading av el-biler i våre garasjer, med 
dagens 10A strøm-anlegg, vedtok siste årsmøte at ØHV skal installere et nytt og lovlig anlegg. 
(Se årsmelding og protokoll for 2019)  
 

2) ØHV skal montere lovlig anlegg for elbil-lading. Du må gjøre følgende: 
Kontakt Styreleder snarest og avtal tid for befaring i din(e) garasje(r). 
Dette er for å forberede installasjonsarbeidet, som skal skje i alle garasjene. Dette vil skje i 
siste halvdel av august, og da må alle garasjer være ryddet. (Se Medlemspost nr 20a.) 
 
Takk for selvhjelp og God sommer.   Mvh. Roar Lüthcke, Styreleder i ØHV 
rluthcke@online.no   Tlf./SMS:  +47 90538526,   Ole Messelts vei 62A, 0676 Oslo 


