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STYRET OPPDATERER  
Styrets arbeid siden forrige nummer av Ener´n har selvsagt vært mye preget av de viktige 
rehabiliterings-prosjektene med nytt låssystem, der låsutskiftingen nærmer seg slutt, og med 
de nye heisene, et stort og støyende arbeid som går sin gang – til glede og irritasjon. Og 
selvsagt også med flere hyggelige jubileums-aktiviteter!

De nye heisene
Fremdriften er i rute. Innen utgangen av oktober skal den første nye heisen i Enerhauggata 7 
og Smedgata 34 være klar til å tas i bruk.  

Fyring
En varm og herlig sommer er over. I tråd med vedtatt fyringsinstruks er nå varmen satt 
på igjen. Ut fra temperaturen/prognosene den 15. september, ble oppstartdato i år den 22. 
september. Her er noen av de viktigste punktene i instruksen:

«Enerhaugen Borettslag følger samme prinsipp som de fleste borettslag med felles fyring: Ved 
normal utetemperatur startes fyringsanlegget 15. september og stenges 15. mai hvert år. Etter 
vedtak på generalforsamling omfatter dette ikke varmen på baderom, som skal stå på hele året 
….. Oppstartdatoen kan endres noe dersom dag-temperatur og/eller natt-temperatur avviker 
vesentlig fra normalen for årstida. Når fyringen settes på medio september, startes den først i stue 
og kjøkken, deretter på soverom og til slutt i fellesareal.

 Fyringssystemet, som styres automatisk, tilstreber å gi en temperatur som oppleves som 
behagelig, det vil si et snitt på 21,6 grader. På natten, mellom kl 22:00 og 06:00, senkes 
temperaturen med 0,5 - 1 grad. Men leilighetenes ulike beliggenhet i blokka, solforhold og annet 
vil nødvendigvis kunne gi variasjoner mellom 20 og 24 grader i den enkelte leilighet.     I tillegg 
kommer at ulike beboere selvsagt opplever hva som er behagelig varme i leiligheten ulikt. Om 
temperaturen kjennes for høy, kan beboer være nødt til å lufte. Omvendt må beboere benytte en 
ekstra varmeovn om man vil ha det varmere enn hva systemet gir.

Husk ellers på høsten å lufte radiatorene.»
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Uteområdene
Firmaet LARK Landskap AS ønsker ideer, ønsker, innspill fra beboerne som ledd i sitt arbeid 
med å lage en ny og samlet plan for vedlikehold og utvikling av uteområdene våre. Pass på å 
delta i denne undersøkelsen, se nærmere info på hjemmesiden og via oppslag i oppgangene. 
Se også egen sak om dette i denne utgaven av Ener’n.

Bed & Breakfast
Styret har den siste tida blitt gjort oppmerksom på at flere andelseiere i borettslaget har 
startet opp Bed & Breakfest-utleie for turister i mindre leiligheter, annonsert på internett.
Slik virksomhet er av mange og gode grunner, herunder også i følge bestemmelser i lov om 
borettslag og i våre egne vedtekter, ikke lovlig.

Styret har tidligere akseptert utleie av ett enkeltrom så lenge andelseier selv bor i leiligheten 
og naboene ikke plages av det, men kommersiell utleie av hele leiligheten kan over hodet ikke 
aksepteres. 

Andre ting i perioden
• Alle lekeapparatene våre er nå kontrollert. Påviste mangler vil bli utbedret raskt, men 

heldigvis var det ingen farlige sikkerhetsavvik.

• Vaktmesterkontoret har i sommer hatt mye nøkkelsalg. Styret regner med at alle nå har 
hatt rimelig tid til å bestille flere av de nye nøklene om man har behov for det. Fra 1. 
oktober i år bestiller du fortsatt nøkler via vaktmester, men innkreving av betalingen for 
nøklene vil da skje via OBOS-systemet, med et faktureringsgebyr på kr 70 pr bestilling.

• Firma Kanalrens vil i høst avslutte kontroll og rensing av ventilasjonssystemet i de leiligheter 
der kontrollørene tidligere ikke fikk tilgang, og også sjekke utbedring i leiligheter der det 
har vært påvist feil.

• Ved fastrenteperiodens utløp nå i september for borettslagets Husbanklån fra 2002 vedtok 
styret å binde renta på nytt for 5 år med en fastrente på 2,68%. Renta i perioden som nå 
er slutt var 3,60%. 

• Ikke glem å melde deg på den flotte Jubileumsfesten 7. oktober!
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NYTT OM HEISENE
De første nye heisene er nå i drift i Enerhauggata 3 og 5, og her er leverandøren i gang med å 
ta ut de to siste gamle heisene. Utskiftningen vil etter planen være ferdig til jul. Installasjonen 
pågår også som planlagt i Enerhauggata 7 og Smedgata 34, og der vil de første heisene være 
ferdige i løpet av oktober. De siste heisene i disse blokkene monteres i vinter, og skal være 
ferdige i løpet av mars neste år. 

Vi har fått noen spørsmål om bredde på heisene, og styret har derfor også tatt en ekstra runde 
med leverandøren med tanke på å få mest mulig plass i heiskupeene. Heisene som leveres 
nå. blir litt smalere enn de bredeste av den gamle heistypen vi har hatt, ettersom motoren nå 
sitter på siden av heiskupeen i stedet for i et maskinrom over heissjakten. Heiser som har eget 
maskinrom, er vesentlig dyrere - både i innkjøp og drift, og derfor må vi leve med litt smalere 
kupeer enn tidligere. De nye heisene er imidlertid likere i størrelse, dog blir heisene på venstre 
side ca. 5 cm bredere enn de på høyre side. Begge heisene er dypere enn de gamle heisene. 
Vi har også fått spørsmål om hva som skjer med bildene og tekstene som var i de gamle 
heisene. Disse tar vi vare på, og vi jobber med nye plakater som skal inn i heisene etter hvert. 

RESULTAT AV 
RADONMÅLINGENE
I forrige utgave av Ener’n kunne du lese om radonmålinger som har blitt foretatt i borettslaget 
i vinter. Dette skyldes ny strålevernsforskrift som ble gjort gjeldende 1. januar 2014. Styret 
ønsker å sikre at beboerne har et forsvarlig bomiljø som ikke overstiger myndighetenes 
fastsatte grenseverdier for radonstråling. 

Målingene ble utført over en periode på 2 måneder i vinter med sporfilmer som settes ut 
på flere steder i hvert bygg i de nederste etasjene ved bakkenivå. Etter endt måleperiode ble 
prøvene sendt inn til analyse av et firma som spesialiserer seg på radonmåling.

Resultatene av prøvene er nå klare og viser at det ikke er radonstråling av betydning i 
våre blokker. Strålingen er langt under grenseverdien til myndighetene og det betyr at vi 
ikke trenger å sette inn spesielle tiltak i denne omgang. Ekspertene vi har brukt mener at 
Enerhaugen derfor er et trygt bomiljø med tanke på radonstråling
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BESØK PÅ GAMLE 
ENERHAUGEN
Søndag 7. september gikk enda et av jubileumsårets arrangementer av stabelen: Tur til Norsk 
Folkemuseum, med besøk på «Gamle Enerhaugen» og andre severdigheter i friluftsmuseet. 32 
beboere deltok, og fikk en fin dag med mest sol og bare noen få regndråper. Leif Pareli, som til 
daglig arbeider på museet, var guide. Han fortalte om de fem husene som før rivningen i 1959 
var blitt valgt ut til å settes opp igjen, og hvordan de nå er blitt innredet ut fra opplysninger i 
folketellinger og andre kilder. I huset fra Flisberget får man inntrykk av trangboddheten, der 
de små rommene står med soveplasser på kryss og tvers, slik det var nødvendig den gang.  
Utenfor Johannes gate 14 står en av de velkjente vannpostene, som det var fem-seks stykker 
av på haugen før rivningen. 

Etter besøket på Enerhaugen gikk turen videre gjennom museets gamleby, med besøk i 
leiegården fra Wessels gate 15, som ble satt opp på museet i 2001 og innredet med en serie 
hjem fra forskjellige tider og miljøer. Deretter var det tid for en kaffepause, før de mest 
iherdige ville ha med seg dagens publikumstilbud, saueklippingen, og en vandretur gjennom 
noen av friluftsmuseets mange tun. Så var det maxitaxi hjem – det vil si: noen valgte og heller 
spasere til Dronningen og ta bygdøyferja inn til sentrum, en liten fjordtur som avslutning på 
en fin dag på Bygdøy.
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BOKLANSERING 
OG JUBILEUMSFEST

Foto: Nadia Frantsen
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Enerhaugen borettslag slår på stortromma og inviterer til en flott jubileumsfest den 
7.oktober. Middag, underholdning og musikk som innbyr til dans skal avslutte jubileumsåret 
2014. Kjente artister som bor i blokkene vil underholde: Det populære sjumanns swingjazz 
bandet Oslo Radio-Orkester med Øyvind Rauset på fele, musiker og sanger Tove Bøygard og 
konferansier og komiker Anders M. Tangen, som binder det hele sammen med egne tekster. 
Det er en liten egenandel på kr 150, men vi lover valuta for pengene. Det blir en tre-retters 
festmiddag med godt drikke. Da gjenstår bare én ting - nemlig at folk melder seg på!

Middagen lages av de velrenommerte kokkene fra Gjestestuene på Bygdøy. 
Stedet er Meningshetssalen, St.Hallvards kirke, Enerhauggata 4.
Bindende påmelding skjer via lapp i vaktmesterpostkasse i hver blokk, eller på mail: 
ebrl.jubileumsfest@gmail.com. Betaling skjer kontant i døra.

Velkommen! 
Hilsen festkomiteen

JUBILEUMSFESTEN 
– meld deg på nå
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JUBILEUMSBØKER TIL SALGS 
Nå kan jubileumsboka ”PÅ TOPP I OSLO” kjøpes for bare 200 kr på ARK bokhandelen i 
Grønland Basar og i Tøyen Bok på Tøyensenteret. Ryktene sier at salget av boken har gått så 
bra at bokhandlerne har bestilt nye forsyninger av opplaget. Den populære boken er en fin 
gave til familie og venner som lurer på hvordan det er å bo i ei høyblokk midt i sentrum eller 
til folk som har tilknytning til området og blokkene. Dessuten forteller boken en viktig del av 
Oslos arkitekturhistorie. Deichmanske bibliotek har også boka tilgjengelig for utlån.
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HAGE OG UTENDØRSPLAN
I Enerhaugen Borettslags 50. år har styret begynt å se på hva vi kan og bør gjøre for utearealene 
fremover. Borettslagets eiendom er ganske stor, og det er faktisk mange som ikke er klar over 
at vi eier grøntområdet bak St. Hallvard kirke. Da styret spurte på Facebook i sommer om 
det var interesse for parsellhager, fikk vi overveldende respons. Siden så lite av utearealene 
våre i dag er mye i bruk, tror vi parsellhager, ny beplantning etc. kan gi hele området et 
kjærkomment løft. 

På bakgrunn av dette har vi engasjert landskapsarkitekter fra LARK til å hjelpe oss med en 
helhetlig plan for uteområdene. I denne prosessen vil vi imidlertid gjerne også ha innspill fra 
beboerne: Hva savner du i uteområdene? Har du gode ideer til ting som kunne/burde vært 
gjort annerledes? 

Vi har derfor laget en liten spørreundersøkelse som vi håper alle tar seg tid til å svare på, og 
du finner den på www.ebrl.no. Har du innspill utover dette er det bare å sende en epost til 
styret@ebrl.no eller legge en lapp i postkassa til vaktmester. 

VASKERIET 
– noen viktige kjøreregler
Når du har brukt vaskemaskinene i kjellerne, så husk å rengjøre maskinene etter bruk. Det er 
lite delikat for nestemann å komme til en maskin der vaskepulver ligger strødd på toppen, og 
gammelt pulver ligger i såpekammeret.
 
Alle viktigst er det å rense tørketromlene for lo etter bruk. Glemmes det, kan det være 
brannfarlig.  Takk for at du bidrar til en trivelig vaskekjeller!
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UTLUFTING AV RADIATOR
I forbindelse med at varmen settes på igjen hver høst er det behov for lufting av radiatorene i 
hver leilighet. Dette gjøres for å fjerne luftlommer som svekker sirkulasjonen og som kan føre 
til at radiatorene ikke gir tilstrekkelig temperatur.

Lager radiatorene eller vannrørene lyd, er dette tegn på at radiatoren trenger lufting – også 
ellers i året.

Obs! Pass på at du ikke skrur lufteskruen HELT ut – da kan stengeventilen falle ut – og vannet 
vil ukontrollert flomme ut av lufteventilen.

For å foreta lufting trenger du en radiatornøkkel. Dersom 
du ikke har en slik nøkkel kan du ta kontakt med vaktmester 
eller kjøp en på Clas Ohlson.

Slik ‘lufter’ du radiatoren 
1. Steng termostat/ventilen, og vent noen sekunder.
2. Åpne lufteskruen litt (ca en halv omdreining). Dersom 

det er luft i radiatoren vil det nå komme en suselyd. 
Hold den åpen så lenge du hører at luft siver ut. Steng 
umiddelbart når dere ikke hører mer luftsiving. Det vil 
kanskje komme litt vann, så hold gjerne en skål under 
lufteventilen.

3. Åpne termostat/ventilen igjen.
4. Gjenta på alle radiatorer i leiligheten

Styret minner og om at det kun er autoriserte håndverkere som kan ta ned eller sette opp 
radiatorene. Vannskader som oppstår hvis uautoriserte tar ned/setter opp radiatoren dekkes 
ikke av forsikringen.

Husk at radiatorer er borettslagets eiendom og skal ikke fjernes.



TIPS OG INNSPILL? Hvis det er noe du savner informasjon om eller har andre tips 
og innspill er du velkommen til å ta kontakt med oss. Send en e-post til styret@ebrl.no


