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STYRET INFORMERER
Etter generalforsamlingen 30. mars har det «nye» styret, som stort sett er det samme som før, 
jobbet med følgende hovedsaker:

BETONGANALYSE AV BYGNINGENE
Hjellnes Consult er i gang med den viktige batonganalysen av byggene våre. I prosjektet 
inngår også prøvetaking på 33 balkonger.

BRANNVEIEN – UTEOMRÅDENE ELLERS – SYKKELPARKERING
På bakgrunn av vedtak på generalforsamlingen jobber Lala Tøyen videre med utviklingen av 
Brannveien og uteområdene for øvrig, samt forslag til en bedre sykkelparkering i borettslaget. 
I prosjektet Brannveien har styret god hjelp av en faglig kompetent ressursgruppe av beboere. 
Styret har søkt om bomiljøtilskudd for Brannveien.

NYE POSTKASSER
Planen for oppsett av nye postkasser – først i Enerhauggata 1 og Smedgata 32 – er noe for- 
sinket pga. tekniske problem, men styret regner med at ting vil skje i løpet av høsten 2017.

BRANNSIKRING – ELBIL-LADNG –  
NYE STRØMMÅLERE I ALLE LEILIGHETER
Firma Trygg og Sikker avslutter utskiftingene i leilighetene i juni (hos de som ikke var til stede 
i våres). Da skal også brannslukkere i fellesarealene byttes.

Styret utreder nå opplegg for lading av el-biler i garasjene våre.

Hafslund skifter alle strømmålerne våre i perioden 31. juli til 25. september i år.

TAKSKURENE FORSVINNER
Plan og Bygg har endelig godkjent rivingen av takskurene i Enerhauggata 3-5-7. Skurene var 
en gang i tida luftebåser for tøyvask, de siste åra har de fungert som «dueslag».

FYRING
I samsvar med fyringsforskriften startet nedstenging av fyringen i år 15. mai. Fram til høsten 
er det nå kun varme til badene.

DAGLIG LEDER
15. juni har daglig leder Jon Pelle Kjellstrøm siste arbeidsdag, etter 5 år i borettslaget. Hans 
etterfølger, Aleksander Løkke-Sørensen, er på plass. Aleksander er ansatt i en 50% stilling.

Styret
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NY DAGLIG LEDER PÅ 
ENERHAUGEN
Styret takker Jon Pelle Kjellstrøm for den gode jobben han har utført som daglig leder for 
borettslaget de siste fem årene og ønsker ham en fin tilværelse som pensjonist på heltid. 

Samtidig er vi glade for å ha funnet en verdig arvtaker til stillingen som daglig leder, og ønsker 
Aleksander Løkke-Sørensen velkommen til Enerhaugen. Aleksander er 31 år gammel og har 
tross sin relativt unge alder allerede opparbeidet mange års erfaring fra flere styrelederverv i 
borettslag og sameier i Oslo. 

Han er født og oppvokst i oljefylket på Vestlandet og flyttet til Oslo i 2008. Aleksander har 
flere års erfaring som elektriker og har fagbrev i denne disiplinen. Akkurat nå studerer han 
økonomi og administrasjon ved Handelshøyskolen BI og vil kombinere dette med en 50 % 
stilling hos oss på Enerhaugen. 

Aleksander får ansvaret for den daglige driften av borettslaget, svarer på spørsmål 
fra oss beboere, samarbeider tett med leverandørene våre og følger opp vedtakene til 
generalforsamlingen og styret. 

Vi i styret håper alle beboerne tar godt imot Aleksander og sørger for at han trives hos oss.



KOM PÅ SOMMERFEST 
Torsdag 15. juni kl 17:00
Tradisjonen lever videre. 15. juni er den årlige 

grillfesten i borettslaget.  

Festen varer fra klokken 17 til 19.  

Ta med deg godt humør og kom
Vi i styret stiller med pølser (forhåpentlig i 

tilstrekkelig antall varianter for alle behov), 
tilbehør kaffe, brus og is. Alt serveres på plenen 

mellom Enerhauggata 5 og Enerhauggata 7.

Er vi riktig så heldig, er været flott. Hvis ikke, er det 
god plass i teltet vaktmesterne setter opp for oss.
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TØYENBYGDA 
FIRE ÅR UT I 
TØYENLØFTET
28. mai for fire år siden var Åse Brandvold 
med på å arrangere folkemøte om fremtiden 
for Tøyen. Politikerne som møtte opp hadde 
en overraskelse med seg – avtalen om 
Tøyenløftet var inngått samme dag. Hva har 
skjedd, og hva skjer videre nå etter fire år?

Brandvold bor i Enerhauggata 5, og var med å forsøke å få oppmerksomhet om Tøyen 
gjennom Tøyeninitiativet. Det var gjennom Tøyeninitiativet at Brandvold hadde invitert 
politikerne til folkemøte.

- Vi hadde ingen fantasier om at vi skulle få en avtale presentert på møtet vår, og plutselig var 
det ja til alt!, forteller hun

Avtalen inneholdt punkter om grøntlokk over Finnmarksgata, oppgradering av Tøyenbadet, 
Vitensenter og mer, som bytte mot at Munchmuseet flyttet til Bjørvika. Områdeløftet for 
Tøyen var bare ett av avtalepunktene. Mange av avtalepunktene er satt i gang eller realisert, 
andre lar vente på seg.

- Selv om avtalen ble gjort på bakrommet, uten å spørre beboerne om hva de ville ha, viste det 
seg at politikerne traff godt. Fire år etter er de fleste fornøyde likevel, sier hun.

Bedre på Tøyen skole
I løpet av de fire årene som har gått, har Brandvold vært engasjert i mye som skjer, og sett 
utvikling i området.

- For oss som er foreldre til småbarn på Tøyen, startet det med skolen. Her kom det 
forbedringer ganske raskt, i tillegg til gratis AKS [Aktivitetsskole etter skoletid, red.anm.]. 
Mange i området har barn på Tøyen skole i dag, og er fornøyde, sier hun.

Et av tiltakene var hun med på å starte selv, 5-årsklubben. Det er en klubb for dem som har 
barn som snart skal begynne på skolen. Her kan foreldre og barn bli kjent med hverandre og 
Tøyen skole og på den måten gjøre det lettere og tryggere å velge Tøyen skole.

- Det er veldig hyggelig i 5-årsklubben. Nå får jeg veldig mange klemmer når jeg går i gangene 
på skolen, mange av barna kjenner meg jo fra klubben.
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Nå trenger 5-årsklubben flere frivillige til å kutte frukt og blande saft en gang i måneden. 
Aktivitetene for barna organiseres av eksterne som har lyst å bidra med for eksempel 
dansekurs og andre aktiviteter.

- Hvis noen lurer på 5-årsklubben, kan de bare søke oss opp på Facebook, eller kom bort til 
meg i E5, sier hun.

Aktivitetshuset K1
Et av de nye tilbudene som har kommet i området er aktivitetshuset K1, rett ved siden av 
Tøyen skole. Her er det mye aktivitet, og mange muligheter for å komme opp med aktiviteter. 
Det er muligheter for å leie rom enten gratis eller svært billig.

- Det er mulig å leie lokaler hvis du vil starte noe, syklubb eller verksted, yoga, dans og trening. 
Du kan sjekke ut nettsiden deres, eller bare stikke innom på dagtid og prate med dem som 
jobber der.

Hva skjer videre for Tøyen?
Den 28. mai i år, nøyaktig fire år etter at avtalen om Tøyen ble inngått, arrangerte Brandvold 
og Tøyeninitiativet en ny debatt om fremtiden for Tøyen.

- Vi har drevet arbeid for å holde trykket oppe mot politikerne. Dette var et ordentlig 
folkemøte, med opp mot hundre deltakere, sier hun

I områdeløftet for Tøyen ligger det nå planer om en boligstudie, og pilotprosjekter for 
boligsosiale tiltak. Hagegata 30 står nå tom, og blir trolig omdisponert til å kjøre et boligsosialt 
prosjekt i regi av kommunen, som for eksempel kan ende opp med å være muligheter for 
at familier kan leie og gradvis kjøpe leiligheten de leier. Målet er å få en sosial profil med 
langsiktige beboere.

- Vi er redd for at Tøyen fortsatt er et sted i transitt. En tredjedel flytter i året, 40 % leier i det 
private markedet. 11 prosent leier av kommunen. Vi må få Tøyen til å bli et sted der de som 
kan selge boligen sin har lyst å bli, og at de mer ressurssvake får mulighet til å bli.
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Grønland får løft
Enerhaugen ligger som kjent midt mellom Grønland og Tøyen. Også Grønland skal få et 
områdeløft.

- Grønland er mer et byområde, mens Tøyen er mer et boområde. Det er ikke et nabolag på 
samme måte som Tøyen. Kommunen starter i motsatt ende denne gangen, og spør hvordan 
folk vil ha Grønland før de kommer med planen for området. Det er positivt at dette også er 
i gang, forteller hun.

For den som vil si sin mening om Grønland, kan de gjøre det på kommunens nettsider, eller 
ta en prat med dem som jobber med Områdeløftet for Grønland.

Engasjer deg!
Brandvold er svært opptatt av at vi alle må engasjere oss i nabolaget vårt hvis vi skal få det 
bomiljøet vi ønsker på Tøyen. Enten om det er ved å delta, eller ved å bruke tilbudene som er 
i nabolaget, eller ved å gjøre en innsats.

- For eksempel koster det hundre kroner å være med i Tøyen sportsklubb som er frivillig 
drevet. Det er et godt tilbud til barn og unge. Eller du kan være med som Tøyenravn en gang 
eller to i halvåret. Det er sosialt og hyggelig.

Tøyenravnene går tidlig kveld, og du kan melde deg på Facebook eller i K1.

- Det har skjedd veldig mye positivt her i Tøyenbygda, som vi liker å kalle det, de siste årene. 
Hvis du har lyst å engasjere deg i noe, eller vite hva som skjer, er det bare å spørre meg når du 
ser meg på plenen, eller ta kontakt.

Til slutt kommer Brandvold med en utfordring til styret i Enerhaugen borettslag. I første 
etasje på Aktivitetshuset K1 er det tilrettelagt for at frivillige kan lage kafé en gang i blant.

- Kanskje Enerhaugen borettslag kunne starte en kaféstafett? Ha kafé der en søndag og 
utfordre et annet borettslag til å gjøre det samme en annen helg. Det er en fin måte å bidra 
til nærmiljøet på.
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17. MAI-TALE OM TØYEN
17 . mai holdt Heidi Marie Kriznik som bor her på Enerhaugen en tale om Tøyen 
på Tøyen skole. Redaksjonen i Ener’n syntes talen var så fin, at vi spurte om 
lov om å trykke den hos oss, og fikk lov til det.

Talen
Kjære elever, foreldre, lærere, rektor Terje, naboer, venner, Tøyen-folk.

Gratulerer med dagen.

Jeg er glad for å være her.

Dette er første gang jeg sier ja til å holde en 17.mai tale. Jeg har sagt nei de gangene jeg har blitt 
spurt. Men jeg kunne ikke si nei til Tøyen.

I store deler av livet mitt har jeg hatt vansker med et nasjonalt vi, og den store nasjonalfølelsen. 
Det er kanskje fremmed for noen. Men jeg må medgi at jeg aldri har vært av dem som kan si: 
Vi vant, vi vant, når en norsk utøver står på seierspallen. 

Selv da jeg sammen med venner på TV så det som er omtalt som Norsk fotballs største 
øyeblikk, da Norge slo Brasil 2-1 i VM i Frankrike, ja samme hvor glad jeg og alle rundt meg 
var da: Jeg fikk meg ikke til å rope: Vi vant.

En ting er at jeg ikke kjente meg som en del av den prestasjonen. Men jeg kjente meg heller 
ikke som en del av det vi-et.

Kanskje har det med oppveksten min å gjøre. Faren min kom til Norge på femtitallet, han 
snakka tysk, det var ikke populært å snakke tysk i Norge på femtitallet, det var rundt ti år 
etter Norge hadde vært i krig med Tyskland. Der bor de der tyskerne, hørte jeg ei dame i gata 
mi si da jeg var barn.

Jeg har noen ganger tenkt på at vi ble litt pekt på, og det er kanskje sånn at når en peker på 
noen, så peker en dem ut. I hvert fall var det sånn at faren min ikke følte seg så velkommen i 
Norge. Men han blei.

Vi feira 17.mai sånn andre familier gjorde, faren og mora mi sto langs veien og vinka til 
barnetoget som andre foreldre, men straks feiringa var over, pleide vi å dra til skogs og ha 
piknik, vi spiste mat på et rødrutete teppe midt inne i skogen. Det var fint. Men det var 
kanskje en grunn til at vi dro dit, og ikke ble med på fellesfeiringa på skolen.

Men nå står jeg her. Sammen med mange andre foreldre. 
På fellesfeiringa til Tøyen skole.
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Jeg tror vi alle peker på muligheten til å kunne bli boende. 

Da faren min fylte 70 år ville jeg overraske han, jeg hadde kjøpt billetter og ordna så han 
kunne reise hjem til Østerrike, til hjemlandet. Han ble overrasket. Men ikke så glad som jeg 
hadde tenkt.

Det er forskjell på hjem, og det å føle seg hjemme. Jeg mener - du kan ha et sted du tenker på 
som hjem, men du kan likevel føle deg mest hjemme et annet sted.

Et ordtak sier: Det jeg liker best med hjemmet mitt, er de jeg deler det med.

Og poeten Robert Frost sa: Hjem er det stedet der de er nødt til å ta imot deg når du kommer.
Den første som holdt en offentlig 17. mai tale var forfatteren Henrik Wergeland. Han var 
nettopp opptatt av å ta i mot de menneskene som kom og han brukte store deler av sitt liv for 
å få fjerna en lovparagraf som nekta jøder og jesuitter adgang til Norge og som innskrenka 
religionsfriheten. Troen må være fri, sa han. Han var opptatt av at alle folkeslag skulle få 
tilgang til samfunnet, og til godene i samfunnet.

Et sted å bo, for eksempel. For å finne deg til rette og kjenne deg hjemme, må du kunne kjenne 
på et minimum av stabilitet. Du må kunne si: Her kan jeg bo. Men vi veit at mange på Tøyen 
går rundt og tenker på at de må ut av leiligheten de bor i og veit at det er vanskelig å komme 
seg inn på boligmarkedet. Det er lite med plass. Det koster å leie, det koster å eie, og ikke alle 
har muligheter til å låne pengene de trenger.

Det er ikke nok å vite at muligheten finnes der, hvis du ikke ser det for deg som mulig.
Vi trenger den stabiliteten som gjør at vi kan fortsette å bli kjent, til å lære av hverandre og til 
å gi hverandre muligheter. 

Vi har alle vår egen livshistorie som har forma oss til den vi er. 

Vi har alle våre steder som er med på å si noe om hvem vi er. 

Men stedet er bare én av flere dimensjoner som er viktig for vår identitetsdannelse.

Den libanesiske forfatteren Amin Maalouf mener at vi alle har sammensatte identiteter som 
ikke bare er knytta til å være fra et geografisk sted, men at det handler om tilhørighet med 
andre mennesker: Noens sønn, søster. Venn. Klassekamerater. Foreldre. Naboer.

Jeg starta denne talen med å si at jeg hadde litt vansker med det nasjonale vi-et. Men når jeg 
står her og snakker i skolegården på Tøyen, så kjenner jeg meg hjemme. Og kan si: Vi på Tøyen.

Det er ikke vanskelig for meg å si vi på Tøyen.

Takk til Tøyen. Ha en fortsatt fin dag.
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NY SESONG I GANG  
I ENERHAGEN
Ny sesong er godt i gang på parsellene i Enerhagen. Vi har spurt Eivind Åse 
om hva som skjer i hagen.

Åse er fornøyd med innsatsen så langt. Hagen er veldig frodig, og han har fått på plass både 
bord og stoler. Et nytt ønske er å få til et rabarbrahjørne for hele borettslaget.

For dem som har en parsell understreker han at de må huske å luke, og at det ikke er tillat med 
sprøytemidler. Noen parsellanter har ikke satt i gang dyrking i tide til fristen 1. juni. Disse har 
blitt varslet om at borettslaget tar parsellene tilbake om de ikke setter i gang snart.

Engasjementet rundt parsellene er stort, og de fungerer som en fin møteplass for 
erfaringsutveksling om hagestell, prat og hygge. Han understreker at alle er velkomne på 
besøk i parsellene.

Hvis du har lyst på en parsell, er det bare å sende e-post til hagelaget@ebrl.no, og sette seg på 
venteliste. For tiden er ventetiden relativt kort. Hvis du vil følge med på hva som skjer, er det 
bare å bli medlem av gruppen Enerhagen på Facebook.

Selv dyrker Eivind tomater, bladbete, mandelpoteter, sukkererter, flere sorter chili og bønner 
denne sesongen. Og han kan rapportere om en del oppmerksomhet utenfra også, for eksempel 
har OBOS skrevet flere artikler om parsellen på Enerhaugen



Hertz BilPool – frihet på deling. 
Gratis innmelding og gratis FAST medlemskap! 

 Biler tilgjengelig på Enerhaugen og over 30 steder i byen! 

 

Registrer deg i dag på www.hertzbilpool.no og få tilgang alle våre 
biler! Vi har varebiler, el biler, stasjonsvogner og hybrider – alt for ditt 
behov.  Bruk FIRMAKODE: ”enerhaugen” i søknadsskjema. 

Bestilling av bil gjør du enkelt via vår app på din mobil. 

   

Hvorfor skal du bli medlem? 

Har du ikke bil eller vil kvitte deg med den store kostnaden, men samtidig har behov for 
bil en gang imellom? 

Er du miljøbevisst og ønsker å være med på miljøbesparedende tiltak? 

Da kan Hertz Bilpool være et godt alternativ for deg. Både økonomisk og 
praktisk, med alle kostander inkludert. 

• Betaling for kun timene du bruker bilen (se prisliste på 
www.hertzbilpool.no  

• Forsikring, drivstoff, service, vask, vedlikehold m.m er inkludert 
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IKKE REHABILITER  
BADET DITT NÅ
I løpet av de neste fem til ti årene vil styret anta at alle badene på Enerhaugen må 
rehabiliteres i forbindelse med at vi ser et stort behov for store utskiftinger av rør. Dette 
kom frem i vedlikeholdsplanen vi har fått utarbeidet av Hjellnes Consult på oppdrag fra 
generalforsamlingen i 2016.

Vi kan ikke skifte ut rør uten å samtidig rive bad, det være seg både vann, kloakk og 
varmeanlegget som går igjennom bad. Andre løsninger enn å skifte rørene i sin helhet fremstår 
på nåværende tidspunkt som lite egnet. Når rørene skiftes vil vi samtidig bryte membranen på 
alle bad som er oppgradert i nyere tid. Styret kjenner til at det finnes muligheter for å fornye 
rør uten å måtte rive eller bytte røropplegg, men denne løsningen er ifølge fagekspertene hos 
Hjellnes Consult ikke sannsynlig for oss på grunn av forholdene i byggene våre. 

Derfor anbefaler vi i styret alle som har planer om å pusse opp badet til å begrense oppussingen 
til kosmetiske oppgraderinger og nødvendige utskiftninger (innredninger, sanitærutstyr, 
blandebatterier og lignende) inntil videre. Ikke sett i gang noen større rehabiliteringsprosjekter 
på badet ditt nå.

Det er generalforsamlingen i 2018 som skal behandle og vedta en endelig plan for vedlikehold 
på Enerhaugen. I 2017 konsentrerer styret seg om å utrede hva som er nødvendig å skifte ut 
og oppgradere i borettslaget, slik generalforsamlingen vedtok at vi skal gjøre.
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BARNEVOGNER ER IKKE 
TILLATT Å OPPBEVARE I 
FELLESAREALENE
Styret har fått flere henvendelser fra beboere som opplever at fellesarealene våre er fylt opp 
med sykler, barnevogner og andre større eiendeler. Vi bor relativt tett og smått på Enerhaugen 
og styret forstår at det noen ganger kan være en utfordring å få plass til alle eiendeler i 
leiligheten. 

Det er likevel styrets oppgave å påpeke at fellesarealene våre (oppganger, trappehus og 
felleskorridorer) er rømningsveiene våre. Derfor kan du ikke blokkere dem med gjenstander. 
Tilstandsanalysen fra Hjellnes Consult var også tydelig på at beboere som oppbevarer 
gjenstander i fellesarealene bidrar til å svekke brannsikkerheten vår. Vi ber derfor alle beboere 
om å respektere at ingen gjenstander skal oppbevares i oppganger og korridorer.

Dørmatter skal heller ikke legges foran døren din ut til korridoren. Det er fordi matter 
gjør jobben for renholdspersonalet vårt vanskeligere. Vi risikerer en økning i prisen for 
renholdstjenestene våre i fremtiden dersom dette ikke respekteres. Legg dørmatten på 
innsiden av døren i din egen leilighet, ikke benytt felleskorridoren til dette formålet.

Foto: Narve Skarpmoen, bildet er hentet fra Nasjonalbibliotekets bildesamling
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DUER, LUFTENS PLAGEÅNDER

Duer liker gjerne å etablere seg på steder de opplever som trygge og oversiktlige. Når de først 
har etablert seg, vil de gjerne fortsette å være på samme sted. Dessverre er Enerhaugen et sted 
duene gjerne vil være.

Duer i by representerer både en helserisiko og de skader bygninger der de velger å bygge rede. 
De liker å bo i store flokker, og dermed blir det mye avføring og lignende der de velger å slå 
seg ned.

Styret har fått godkjenning til å fjerne takburene der duene gjerne bor på Enerhaugen. Vi tror 
at vi etter hvert får færre duer rundt byggene våre når disse ganske perfekte duerugekassene 
er borte.

Vi har også blitt fortalt at noen beboere mater duene som bor på Enerhaugen. Det håper vi 
dere slutter med. Duene er ikke et koselig innslag i bybildet når de opptrer i store flokker og 
slår seg ned i et område. De fører til mye skade og mye ubehag i borettslaget. Derfor ber vi 
dere om å ikke mate duer i nærheten av området vårt.

Foto: Eivind Freng Dale
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FOLK SOM KASTER SØPPEL 
FRA BALKONGER
Det finnes mange måter å kvitte seg med søppel. Å kaste det fra balkongen er ikke en god 
metode for det.

Søppel opptrer i så mange former. Noe er smått. Sånn som en sigarettsneip. Kanskje uskyldig 
å kaste fra balkongen, tenker du. Det er ganske kort tid siden sist det nesten begynte å brenne 
fordi noen kastet en sigarettsneip ned på naboens balkong. Bare tilfeldigheter gjorde at det 
ikke ble en ordentlig brann.

Bruk askebeger. Dynk så sneipene i litt vann og kast dem i søpla sammen med annet søppel.
Noe søppel er spiselig. For eksempel liker rotter det. Eller duer. 

Vi er ikke så interessert i å mate verken rotter eller duer i nabolaget vårt. Matsøppel har Oslo 
en ypperlig ordning for å resirkulere. Putt matsøppel i den grønne posen du får helt gratis på 
butikken, og kast posen i søppelsjakten. Ikke kast mat fra balkongen.

Vær en god nabo, aldri kast noe som helst fra balkongen din. Kast søppel der det skal kastes. 
Ingen liker folk som kaster søppel fra balkonger.

BÅND PÅ HUNDEN
Ta bånd på hunden din når du tar den med gjennom 
borettslagets område. Og legg hovedvekten av luftingen 
et annet sted.

Når du skal lufte hunden din, forstår vi at du trenger å 
gå gjennom borettslagets område. Det er helt greit. Men 
ha den i bånd. Det er ikke trivelig for andre beboere når 
hunden din løper løs på området vårt.

Vi i styret setter også pris på om du tar med deg hunden på en tur utenfor borettlagets område. 
Ikke gå mellom blokkene som luftetur. Det blir mye støy og mye å rydde opp når hunder blir 
luftet på området vårt. Du har også signert på at du ikke skal lufte hunden på borettlagets 
område i erlæringen om hundehold.

I det siste har mange luftet hundene sine mellom Enerhauggata 3 og Enerhauggata 5. Det vil 
vi helst at du lar være å gjøre. Selvfølgelig kan du gå gjennom der med hunden din. Men som 
sagt, ha den i bånd, og ta med deg hunden videre og ut av borettslagets område som luftetur.
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Tradisjon tro arrangeres det sommerfest på plenen 
mellom E5 og E7. Styret fyrer opp grillen og stiller  

med pølser og brus. I tillegg byr vi på iskrem til barna.
Ta gjerne med litt hjemmebakst eller frukt dersom  

du har anledning til det.

Sommerfesten er en fin anledning til å bli bedre  
kjent med naboene dine på Enerhaugen.  

Påmelding er ikke nødvendig.  
Vi gleder oss til å se deg.

SOMMERFEST 
Torsdag 15. juni kl 17:00


