
Hei Øvre Hallenskog beboere!  

Her kommer en sensommerhilsen fra Styret i ØHV med et info-skriv!  

Med dette ønsker vi å:  

1. Verve flere betalende medlemmer til vellet 

2. Rekruttere ildsjeler til forskjellige interressegrupper 

3. Invitere til dugnad på sportsplassen 

Ad 1. Vi ønsker flere medlemmer i vellet for å styrke vår handlingskraft i styret. Du 

kan melde deg inn ved å betale kontingent på kr 250 til konto 7137.05.06919 med 

adresse vedlagt i meldingsfeltet. Ditt bidrag sørger for at vi kan arrangere flere 

aktiviteter i Hallenskog og bedre miljøet her. Gjør det gjerne årlig!       

Ad 2. Vi er også færre i styret enn tidligere og det er ikke så lett å rekruttere folk til 

styreverv. For å lette på arbeidsoppgavene for Styret ønsker vi derfor å følge opp 

forslaget fra forrige Styreleder Ivar på Generalforsamlinging i mai om å få beboere til 

å melde seg til å få i gang diverse interessegrupper, eksempler er listet opp nedenfor. 

Kontakt oss gjerne på epost styret@hallenskog.no hvis du føler for en slik ildsjel-

oppgave! 

- Lekeplassens venner – for både vedlikehold og organiserte aktiviteter på 

lekeplassen i Plankedalsveien og evt. Hallenåsen terrasse 

- Hagegruppe 

- Tur-/trimgruppe 

- Evt. andre sosiale eller aktivitetsgrupper – kom med forslag! 

Ad 3. DUGNAD PÅ LEKEPLASSEN lørdag 10. september kl. 13 

Det er behov for bl.a. å fornye underlaget under lekeapparatene. ØHV ordner med 

litt mat og drikke, og bestiller også et lass med bark. Men før barken kan fordeles 

under apparatene bør ugress lukes. Det er også bestilt nye bakplater til basketmål 

som må monteres. Og hvis noen som har ljå som de liker å svinge kan den tas med 

for å ta en del høy og tett ugress som har vokst opp i grøftene og ellers rundt 

sportsplassen. Vi ønsker også å takke Kristian Sommervoll for islegging og plenklipp 

på lekeplassen i år! TUSEN TAKK!!! 

 

Vennlig hilsen 

ØHV styret 
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