
Torsdag 11. juni kl.17 er det klart for den årlige 
grillfesten for Enerhaugens sommerglade beboere! 
Stedet er plenen mellom E5 og E7. Det vil bli servert 

pølser og brus til alle og barna får is til dessert! 
Forhåpentligvis har vi værgudene på vår side, men 
skulle det dryppe litt står partyteltene klare for å 

holde oss tørre. 

Ps. Ta gjerne med egen grillmat som kan få plass 
så snart den største runden pølser er unnagjort! 

Kanskje noen har lyst til å dele litt stilig, 
gjerne hjemmelaget pølsetilbehør 

også? Vi sees ved grillen! :)

Sommerfest 
torsdag 11. juni
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TORSDAG 11. JUNI KL. 17 PÅ PLENEN MELLOM E5 OG E7
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STYRET INFORMERER

NYE HEISER 
Alle de nye heisene er nå i drift, og belysningen i heis-områdene er utbedret. Styret skal ha 
sluttbefaring med KONE når noen mindre reklamasjoner er utbedret.

SOMMEREN KOMMER OGSÅ I ÅR
Men mai måned og tidlig juni var temmelig kjølig. Styret utsatte derfor starten på nedstenging 
av varme til leilighetene til 3. juni (i forhold til «normaltidspunkt» 15. mai).

MURSKADE I ENERHAUGGATA 7 
Det er påvist noe murskade på kortsiden («sørsida») av blokka. Skadene vil bli nærmere 
kartlagt og så utbedret raskt.

DRENERINGSARBEIDER 
Det er også bestilt dreneringsarbeider ved Smedgata 34 etter problem med lekkasjer ned til 
garasjeanlegget.

SOLCELLE-PROSJEKTET 
Prosjektet, som generalforsamlingen godkjente, har fått tilsagn på støtte på kr 391.500 fra 
Oslo kommune. Det styrker selvsagt mulighetene for at prosjektet kan bli realisert.

CANAL DIGITAL (CD) 
Alle analoge TV-signaler stenges 1. oktober i år. Styret forhandler nå med CD om en mulig ny 
avtale for å møte denne situasjonen. Mer om saken etter sommerferien.

GOD SOMMER 
Styrekontoret er stengt i ukene 27, 28 og 29, samt i ukene 31 og 32.
Vaktmesterkontoret er betjent i hele sommer.

Styret ønsker alle beboere en fin og solrik sommer
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TIPS POLITIET DERSOM DU 
SER ULOVLIGHETER
Tips politiet når du observerer ulovligheter i vårt nærmiljø. Politiet har flere ganger uttalt at 
de forholder seg til statistikk på antall meldte problemer i sin prioritering av patruljering. Det 
vil si at vi må være flinke til å gi beskjed, dersom vi ønsker at de skal være tilstede i vårt miljø. 
Slike tips kan man gi ved å ringe operasjonssentralen på 02800, alternativt via nettsiden på 
følgende adresse: www.politi.no/oslo/tjenester/tips_politiet/Tips_1.xml

 

SYKKELUTVALG
I forbindelse med den nye utendørsplanen ønsker vi engasjerte beboere som vil sitte i et utvalg/
referansegruppe for å se nærmere på sykkeloppbevaring i borettslaget. Dette inngår som et 
av elementene i planen, men i og med at det er en ganske stor utfordring med lagringsplass i 
dag ønsker vi innspill fra et utvalg av beboerne våre for å finne de beste løsningene. Interesse 
for å sitte i sykkelutvalget bes å sende en henvendelse til styret@ebrl.no. Fint om du presiserer 
navn, hvor du bor og et par linjer om hvorfor du ønsker å bidra.

SANKTHANSFEIRING OG 
KIRKEJUBILEUM
St. Halvard menighet har 125 års jubileum og selve kirken er 50 år i år. I den anledning 
inviterer kirken hele menigheten og alle naboene på Enerhaugen til sankthansfest den 
23. juni. Feiringen starter med messe kl 18:00 og ca. kl 18:45 tennes (et lite) sankthansbål. 
Det blir fest med mat, dans og musikk fra land der menighetens medlemmer kommer fra. 
Representanter fra styret vil være til stede for å gratulere menigheten med jubileet og det vil 
bli gitt en gave fra borettslaget til våre gode naboer.


