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STYRET INFORMERER
Lavere rente for borettslagets lån
Styret har refinansiert flere av borettslagets lån. Vi har fått redusert rentene med 0,25 prosent. Med 
dagens låneopptak medfører dette en årlig besparelse på 42 000 kr. Ny nominell rente er 1,95 %

Ny vaktmestervikar på plass
Som noen sikkert har lagt merke til har vi fått inn en ekstra vaktmester på Enerhaugen som 
har jobbet hos oss siden i sommer. Han heter Steve og er innleid vikar for å hjelpe til på 
vaktmesterkontoret i forbindelse med ferieavvikling og sykdom. Det er hyggelig om du tar 
ekstra godt imot ham siden han er ny hos oss.

Snart får vi enda bedre internetthastighet
Til tross for at det er ett knapt år siden styret forhandlet frem bedre betingelser på bredbånd 
så har vi jammen klart å få til en enda bedre avtale for deg som bor på Enerhaugen. Nytt 
teknisk utstyr til borettslaget og enda bedre hastighet til alle beboerne er på vei til deg i løpet 
av høsten. Les mer om dette i egen sak i denne utgaven av Enern.

Reklamasjoner på entrédører
Daglig leder jobber med å få utbedret innmeldte reklamasjoner på de nye entrédørene som 
ble installert av DVS i fjor. Utbedringene går tregt grunnet en uenighet mellom produsent og 
leverandør. Dersom du ønsker å reklamere på arbeidet må dette gjøres snarest til daglig leder 
på e-post: dagligleder@ebrl.no

Elbillading på vent
Styret har en plan for å etablere 16 dedikerte elbilplasser i borettslagets parkeringsanlegg. Dette 
arbeidet har vi vært nødt til å stanse midlertidig grunnet tilstandsvurdering av garasjeanlegget. 
For å få til de beste løsningene for el-bileierne i borettslaget vil vi derfor avvente dette prosjektet 
inntil vi har en oversikt over den totale tilstanden til garasjeanlegget vårt.

Oppdater din kontaktinformasjon hos OBOS
Obos holder i disse dager på med å oppdatere registeret for e-postadresse og telefonnummer 
til alle andelseierne på Enerhaugen. Du har kanskje allerede mottatt en SMS fra OBOS der 
de ønsker ditt samtykke til å kommunisere digitalt med deg? Denne informasjonen kommer 
vårt borettslag til gode og gjør det enklere for styret, daglig leder og vaktmesterne til å 
kommunisere med deg som andelseier. Når det f.eks. oppstår lekkasje i leiligheten over deg, 
varmtvannet stenges av, heisen står eller styret har andre viktige opplysninger som vi ønsker 
å formidle til deg med en gang så bruker vi SMS eller e-post. Vi setter derfor pris på at du har 
riktige opplysninger registrert hos OBOS slik at vi får varslet deg når noe skjer. Vi sender kun 
ut SMS ved viktige hendelser og bruker e-post og brev til mer kompliserte budskap som ikke 
haster like mye.
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Dersom du ikke har mottatt sms fra OBOS så er det fordi ditt nummer ikke er registrert. 
Kontakt vår forvaltningskonsulent i OBOS, Anne-Lise (kontaktinfo finner du bakerst i dette 
bladet) for å få nummeret ditt registrert. 

Garasjerydding – gjenstander kastes
I løpet av høsten kommer vaktmester til å rengjøre og rydde garasjene. Flere av plassene i 
parkeringsanlegget brukes i dag til ulovlig oppbevaring av gjenstander som kan skape 
brannfarlige situasjoner. Styret er opptatt av brannsikkerhet og ønsker derfor at andelseiere 
rydder opp etter seg allerede nå. I forbindelse med rengjøring og rydding av garasjene vil ulovlig 
oppbevarte gjenstander bli kastet uten ytterligere varsel. Ta kontakt med garasjeansvarlig eller 
vaktmesterne dersom du har spørsmål til dette.

Oppgradering av uteområdene
Referansegruppen for uteområdene har vært i drift i snart et halvt år og hatt flere runder 
sammen med Lala Tøyen og representanter fra styret for å si sin mening om prosjektet. I 
slutten av september ble det blant annet gjennomført en test av belysning på flere av områdene 
langs den såkalte brannveien. Flere tilfeldige forbipasserende, beboere fra Enerhaugen og 
representanter for referansegruppen uttrykte stor entusiasme for tiltaket. Mer informasjon 
om prosjektet knyttet til uteområdene kan du lese som egen sak i denne utgaven av Enern.

Noen ting må bare vente
Vi får en del henvendelser fra beboere som ønsker å skifte ut det store stuevinduet og 
balkongdører. I tillegg er det flere som ønsker innglassing av balkong og solskjerming. Inntil 
borettslaget har fått på plass en prioritert plan for vedlikehold ber vi andelseiere om å avvente 
med å sette i gang slike prosjekter. Dersom det er akutt behov for reparasjon på vindu eller 
balkongdør bes andelseiere kontakte vaktmester. 

Vurderer du å pusse opp badet? Ikke gjør det nå. Les utfyllende sak i forrige utgave av Enern 
som også ligger tilgjengelig digitalt på nettsiden vår: www.ebrl.no/enern/

Styret
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OPPGRADERING 
AV UTEOMRÅDENE
Det er søkt og blitt tildelt en del midler (Bomiljøtillskud på 750 000 kr), og dette har gjort 
videre arbeid med prosjektet mulig på en bredere front. Vi i Lala Tøyen arbeider videre med 
både langsiktige planer og noen strakstiltak i form av ny belysning, fjerning av parkering 
(for å gi mer plass/muligheter for folk å møtes), opprydding av vegetasjon og bygging av 
stedstilpassede benker. 

De langsiktige planene handler fortsatt om å skape et mer integrerende uteområde som kan 
fylles med nye sosiale relasjoner og hyggelige aktiviteter. På denne måten endres bruken 
som er der i dag til noe mer positivt. Man skaper samtidig bedre forutsetninger for folk å 
møtes i nabolaget. Dette arbeidet gjøres gjennom et bredt samarbeid med beboergruppen fra 
Enerhaugen (som alle er velkomne til å være med i), ildsjeler i nabolaget, skoler/barnehager i 
området, kommunen samt andre frivillige organisasjoner. 

Vi har søkt tilskudd til de langsiktige tiltakene fra flere hold, og har fått positiv respons fra 
OBOS (OBOS Gir tilbake fondet), som vi skal møte rett etter høstferien for å diskutere deres 
involvering i prosjektet.

Parallelt med dette har vi også startet en dialog med Byrådet angående drift- og 
vedlikeholdsspørsmål. Vi har som mål at alle tiltak som kommer området til gode, skal 
kommunen, og ikke Enerhaugen borettslag stå som driftsansvarlige for. Vi har mange 
spennende saker i gang, og er spesielt glade for det fine samarbeidet med Safir / Marte nede 
i Gartnerløkka. Om noen har spørsmål/innspill angående prosjektet, ta kontakt med styret 
eller direkte med Lala Tøyen.

Bildet viser lystest sett fra Åkebergveien. Foto: Lala Tøyen
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VIKTIG ARBEID PÅGÅR – 
PLANEN ER I RUTE

Høsten 2016 utførte Hjellnes Consult en tilstandsanalyse av Enerhaugen Borettslag på 
bakgrunn av et generalforsamlingsvedtak samme år. Resultatene av analysen ble fremlagt for 
beboerne i form av et eget spesialnummer av Enern i januar 2017.  For å finne ut hvilke 
oppgaver borettslaget bør jobbe med i første omgang og hvilke tiltak som kan avvente, 
er styret i gang med å undersøke tilstanden på flere av de viktigste områdene som det er 
avdekket feil og mangler på.

Betongundersøkelser på fasadene ble satt i gang våren 2017 og vi fikk heldigvis god hjelp av 
mange beboere slik at vi fikk tatt tilstrekkelig antall prøver.

Akkurat nå holder vi på med ytterligere undersøkelser, spesielt knyttet til garasjeanlegget som 
inkluderer betonganalyse av dekke og vegger, overvannshåndtering, ventilasjon, branntekniske 
forhold, elektrisk anlegg inkl. lademuligheter for el-bil og drenering rundt alle blokkene.

Så snart vi har fått alle detaljene på bordet så vil styret, i samarbeid med Hjellnes Consult som 
har utført alle disse undersøkelsene, legge opp en plan for rehabilitering de neste årene, med 
tilhørende finansiering. På grunn av at vi på Enerhaugen har en relativt stor eiendomsmasse 
med hele 472 leiligheter fordelt på flere boligblokker i ulike størrelser, tar dette arbeidet en del 
tid. Styret har som mål å avslutte undersøkelsene og legge frem en prioritert vedlikeholdsplan 
i forkant av generalforsamlingen til neste år. 

Husk at videre fremdrift i denne og andre pågående saker i borettslaget blir publisert på 
hjemmesiden vår: www.ebrl.no, rundskriv i postkassene og per e-post.
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PRISREGULERINGER
I årene som kommer vil Enerhaugen Borettslag investere betydelige midler i 
nødvendig oppgradering av bygningsmassen. Derfor har vi i styret sett at vi 
ikke har noe annet valg enn å øke prisene på felleskostnader, parkeringsleie 
og vaskeri. I tillegg går prisen på TV noe opp.

Bakgrunnen for endringene
På Enerhaugen har vi i mange år holdt fellesutgifter og andre priser til beboerne svært lave, 
samtidig som vi har spist av oppsparte penger.

Generalforsamlingen har bedt styret om å få utredet tilstanden til bygningsmassen på 
Enerhaugen, og komme tilbake til generalforsamlingen med en plan for vedlikehold og 
oppussing de neste årene. Hva vi har fått ut av tilstandsanalysen og andre undersøkelser så 
langt er informert om blant annet i et eget spesialnummer av Ener’n.

I dag bruker borettslaget mer penger enn vi tar inn fra beboerne. Foran oss ligger kostnader 
på flere titalls millioner og dette er en umulig situasjon over tid. Derfor må vi snu trenden 
allerede nå, slik at vi kan begynne å spare så smått til det som kommer av utgifter de neste 
årene.

Denne økningen i fellesutgifter må du som beboer regne med at er den første økningen av flere 
økninger de neste årene. Nøyaktig hvor mye det øker, vet vi ikke før endelig plan for oppussing 
er besluttet. Vi lover at vi aldri skal øke utgiftene mer enn det vi ser oss nødt til, og at vi skal 
gjøre vårt beste for å forhandle gode avtaler for borettslaget som holder driftskostnadene så 
lave som mulig.

15 % økning i felleskostnader
Fra og med 1. november 2017 øker felleskostnadene for alle leiligheter med 15 %. Du ser det 
nye beløpet du skal betale på regningen du får for november.

Økt pris på TV
TV og internett er faste priser, som går direkte videre fra borettslaget til leverandøren. 
Leverandøren av TV har skrudd opp prisen, og derfor blir ny pris for TV 150 kroner per 
måned. Internett er den samme prisen som i dag. Prisen for TV og internett på din månedlige 
husleiefaktura øker med kr 19,- fra 1. november.
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Prisøkning for leie av parkeringsplass
Parkeringsplassene våre er et kjærkomment tilbud for mange og vi skal fortsatt tilstrebe å 
holde prisene på et nivå som gjør de konkurransedyktig for beboerne våre. Garasjeanlegget 
trenger sårt en oppgradering av bl.a. avløp, sprinkelanlegg og ventilasjon. Derfor ser vi oss nødt 
til å øke prisen på parkeringsleie for å dekke kostnader til drift, vedlikehold og oppgradering 
av anlegget de neste årene.

Prisene som nå går opp vil fortsatt være langt lavere enn markedsleie for parkering i Oslo.
• Fra 1. november 2017 koster det 600 kroner i måneden å ha parkeringsplass 
• 1. mai 2018 øker prisen igjen, fra da koster det 800 kroner i måneden å ha parkeringsplass 
• Prisen for MC-plass er som tidligere halv pris av det en ordinær p-plass koster  

(dvs. henholdsvis kr 300,- fra 1. november 2017 og kr 400,- fra og med 1. mai 2018)
• Tillegget for å ha el-bil blir 150 kroner per måned fra og med 1. november 2017

Prisen for vask og tørk øker
Vaskeriene er dyrere å drifte enn det du betaler per vask og tørk i dag. Med denne prisøkningen 
tror vi at inntektene og utgiftene skal gå i null så lenge bruken opprettholdes på omtrent 
samme nivå. Ny pris for vask er 15 kroner, og ny pris for tørk er 5 kroner per kvarter fra og med 
2. oktober 2017.



Foto: Lala Tøyen
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NYHETER PÅ NETT OG TV
Ny og bedre Internett-avtale
For ikke lenge siden fikk borettslaget reforhandlet betingelsene knyttet til internettavtalen 
som gir alle beboerne økt hastighet. Nå har vi enda en gang fått på plass enda bedre betingelser 
som både gagner beboerne og borettslaget. Dette innebærer følgende gode nyheter:

• Alle beboere vil etterhvert få ekstremt raske Gigabit-linjer (1000mb/s). Det vil si at vi 
vil få en hastighet som er 10 ganger raskere enn det som er standard i borettslaget dag. 
Dette bør være kjapt nok til å holde i svært mange år framover. 

• Prisen for beboerne vil være uendret, til tross denne enorme økningen i hastighet.
• Beboerne vil i framtiden kun trenge å forholde seg til én enkelt internettleverandør – 

nemlig OpenNet. Bahnhof har ikke lengre noen avtale med borettslaget.
• Borettslaget vil spare 1,5 millioner kroner på oppgradering av utstyr, som leverandør 

påkoster og vi får beholde til odel og eie.
• Borettslaget sin avtaletid reduseres med ett år og vil kun gjelde i tre år (til 2020).

I tillegg til disse hyggelige nyhetene kan vi også melde om at OpenNet kommer til å utvide 
sine åpningstider for telefon-support, noe som har vært etterlengtet. Vi vil komme tilbake 
med flere detaljer når vi vet mer om dette.

Den nye internettavtalen vil kreve installasjon av nytt utstyr i teknisk sentral på Enerhaugen 
og den grå/hvite fiberboksen på veggen i hver enkelt leilighet må byttes ut med en nyere 
utgave. Mer informasjon om oppgradering av utstyr og hastighet kommer i postkassene 
og blir publisert på nettsidene så snart det begynner å nærme seg. Vi er tidlig ute med 
informasjon om den helt nye avtalen og alle beboere skal få tilstrekkelig informasjon etter 
hvert som det er klart.

En god nyhet til: 

TV-tjenesten T-We fra Canal Digital blir nå gratis for alle
Fra og med oktober 2017 er tjenesten T-We gratis for alle beboerne på Enerhaugen og blir en 
del av grunnpakken vi har hos Canal Digital. T-We er en tjeneste som gir deg mulighet til å 
«starte forfra» og dermed se de fleste TV-programmene fra begynnelsen selv om du hopper 
inn midt i programmet. I tillegg får du tilgang til et ukearkiv med program som har gått på TV 
de siste 7 dagene og flere andre tilleggstjenester som musikktjenesten Tidal, Youtube, NRK-
appen og muligheten til å se TV på nettbrett. Dette betyr en besparelse på nesten tusen kroner 
i året for hver husstand (tidl. kr 79,- per måned). 
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TIPS FOR Å FIKSE 
PROBLEMER MED INTERNETT
Her finner du noen enkle tips for å fikse problemer med internett i leiligheten din. Både hvis 
det er borte, og hvis det er tregt.

Hvis nettet er helt borte
Før du ringer OpenNet (eller poster på Facebook): ta en restart av både den trådløse ruteren 
din og fiber-boksen din. 

Sjekk hastigheten på internett med kabel rett fra fiberboksen (den grå). Hvis hastigheten er 
riktig fra fiber-boksen er det noe feil hjemme hos deg, og ikke hos OpenNet.

Tips for hva du kan gjøre med dette kommer lengre ned.

Kundeservice til OpenNet 
Telefon: +47 21 01 61 50 
E-post: service@opennet.no
Driftsmeldinger fra OpenNet: www.opennet.no/kontakt/driftsmeldinger

Slik sjekker du for feil, kort oppsummert
• Sjekk først om ansvaret ligger hos deg, eller hos OpenNet (mål hastighet direkte med 

kabel fra fiberboks).
• Restart (skru av og på) både fiber-boks og trådløs ruter.
• Oppdater firmware på ruter
• Prøv å forbedre signalet ved plassering av ruter, og skifte kanal.
• Ny ruter eller repeater kan hjelpe, men test andre ting først.

Hvor kan problemet ligge?
Mange opplever at hastighet på nett varierer kraftig, eller til og med at nettet “blir borte”.  Dette 
kan ha en rekke forskjellige årsaker, ofte ligger ansvaret hos deg selv, men noen ganger er det 
ISP (OpenNet) sitt ansvar.

ISPer “overbooker” nesten alltid linjer, fordi man sparer enormt mye penger på det, og det er 
heller aldri behov for at alle abonnentene bruker all hastigheten de betaler for samtidig. De 
fleste abonnenter bruker bare en bitte-liten prosent av sin kapasitet i løpet av et døgn, men 
forbruket går i topper (spikes). Dette er helt normalt, alle leverandører gjør dette. Men det kan 
bli “trangt på linja” hvis alle abonnenter plutselig skal ha tungt innhold samtidig (f.eks hvis alle 
skal strømme HD video fra Netflix/HBO/NRK når de kommer hjem fra jobb). Nå skal ikke 
dette skje så ofte, og vi skal være relativt godt dimensjonert her på ‘haugen. Man kan likevel 
godt merke at man får bedre hastighet på enkelte tidspunkt på døgnet.
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Det kan være en rekke tekniske forhold som spiller inn som er leverandøren sitt ansvar, men 
disse trenger ikke vi å bry oss om her. Det kan også skje ting med hastigheten som har med 
hvordan informasjonsstrømmen administreres og styres fra for eksempel OpenNet. Dette er ting 
som ligger utenfor blokka her. Det kan også hende at linjer blir brutt ved for eksempel veiarbeid. 

Som regel vil problemet være i din egen leilighet eller på grunn av naboene dine, og dette kan 
du sjekke selv, og gjøre noe med.

Sjekk om hastigheten inn til deg er riktig
Det aller første du bør gjøre er å måle hastigheten din fra fiber-boksen (den som står fast på 
veggen), og det er viktig du kobler PC direkte til fiber-boksen med en nettverkskabel og skrur 
av wi-fi på PCen mens du måler. Dette er for å finne ut om feilen ligger utenfor leiligheten (da 
er det OpenNet sitt ansvar) eller inne i leiligheten (ditt ansvar).

En nettverkskabel ser slik ut: http://bit.ly/2uL8Jxd

Nyere laptoper fra Apple er så tynne at de ikke har plass til en  inngang for de gamle 
nettverkskablene, da trenger du et slikt Thunderbolt til Ethernet adapter: http://bit.ly/2tPtofg

Du kan måle hastigheten med for eksempel disse verktøyene:
• http://beta.speedtest.net
• http://speedof.me
• https://www.dslreports.com/speedtest

Spiller du spill fra f.eks Playstation eller PC som er multiplayer er det veldig viktig med lav 
“Ping” (reaksjonstid på din tilkobling), så sjekk også denne når du tester og ikke bare hastighet 
opp og ned. Når det gjelder Ping-verdi bør den være så lav som mulig, og den bør være under 
10ms (gjerne 1-2ms med kabel).

Pleier du å strømme innhold som f.eks Netflix, kan du også teste med denne: 
• https://fast.com  

Fast.com tester ved å streame tilfeldig innhold direkte fra Netflix, man kan da sjekke at ISP ikke 
ned-prioriterer streamingstrafikk (bandwidth throttling), men den går ikke høyere enn ca 150Mb/s. 

Det er lurt å måle hastighet med flere verktøy, men ikke samtidig.

Får du IKKE normal hastighet direkte fra fiber-boksen kan du slå den av/koble ut strøm, 
vente i 10 sekunder, og skru den på igjen. Hvis du da ikke får normal hastighet i løpet av noen 
minutter (fortsatt direkte fra fiber-boks), kan du ringe OpenNet.

Hvis du får den hastigheten du forventer direkte fra fiberboks, men ikke på det trådløse 
nettverket, er alt i orden helt fram til leiligheten din (pluss-minus 10% i avvik er helt normalt). 
Da er det ikke OpenNet sitt ansvar, men noe du må fikse selv. På neste side kommer noen tips.
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Hvordan få bedre hastighet
Her er ting du kan gjøre for å bedre hastigheten. Test hastigheten etter hver ting du prøver, slik 
at du finner ut hvor problemet ditt ligger:

• Restart din trådløse ruter.  
Dette løser problemet i 80% av tilfellene. Trådløse rutere trenger en omstart en gang i blant.  

• Sjekk at firmware på din trådløse ruter er oppdatert.  
Oppdateringer kommer med ujevne mellomrom. Har du ruter fra Apple går du bare inn 
på appen Airport Utility, hvis ikke må du følge anvisningen til din spesifikke ruter. Ofte 
vil det si å taste ruterens IP adresse inn i en nettleser, men mange fabrikanter som f.eks 
ASUS har egne applikasjoner for dette. Hvis du ikke har bruksanvisning lengre så bruk 
Google og søk på din modell. 

• Sjekk plasseringen av din trådløse ruter.  
Dette kan ha enormt mye å si, spesielt i et hus med betongvegger. Den trådløse ruteren bør 
plasseres sentralt i leiligheten, eller i det rommet der du oppholder deg mest (sannsynligvis 
stuen). Ruteren bør helst plasseres slik at man ser den, og ikke på gulvet. Prøv deg fram, 
f.eks sett den oppå en bokhylle og se om det hjelper. Plasser aldri ruter i nærheten av 
mikrobølgeovner. Det finnes en rekke guider på nett for dette (se også link i kommentarfelt). 

• Skift kanal på din trådløse ruter.  
En ruter sender data via radiobølger, og når flere rutere konkurrerer med å sende datapakker 
på samme kanal samtidig kan det gå tregt. Dette kan veldig lett skje når man er omgitt av 
leiligheter på alle kanter hvor alle har trådløse rutere som konkurrerer seg i mellom (jeg “ser” 
ca 20-30 trådløse nettverk fra min leilighet). Vanligvis skal ruteren din finne ut av dette og 
velge den mest gunstige kanalen automatisk, men det kan være verdt et forsøk. 

• Kjøp ny trådløs ruter. 
Hvis du har hatt ruteren i mange år er den kanskje moden for utskifting. Teknologien 
utvikles stadig, og hastigheter og forbruk av data øker også hele tiden. Ruteren bør i 
det minste være “dual-channel”, og støtte standarden  802.11n (se etter bokstav “n” på 
slutten). Men sjekk gjerne andre ting på listen før du bruker penger på dette. Har du 
andre Apple-produkter vil en Airport Extreme være enkel å administrere, men det finnes 
mange andre produkter der ute. Akkurat hvor avansert/dyr modell du ønsker vil nok 
variere fra person til person, søk på nett etter omtaler og ‘best i test’ artikler fra det siste 
året: http://bit.ly/2gWBpOz 

• Forleng nettverket ditt. 
Hvis du får god hastighet i et rom, men ikke i et annet rom, kan du forlenge 
det trådløse nettverket ditt med en “repeater”. Bruker du allerede Apple 
og Airport Extreme eller Time Capsule kan du kjøpe en Airport Express: 
https://www.apple.com/no/airport-express/ 
Det finnes også mange andre alternativer: http://bit.ly/2tpxAmp



Obos: 
Tlf: 22 86 55 00
Forretningsfører:  Anne-Lise Jenseth Johansen
Tlf: 22 86 57 32 E-post: anne-lise.jenseth.johansen@obos.no 
Kan kontaktes ved spørsmål om faktura, bruksoverlating, endringer i personalia 
(Tlf, e-post, adresse) 

Styret:
E-post:  styret@ebrl.no

Vaktmester
Alf:  Tlf: 922 27 976 E-post: vaktmester@ebrl.no
Dan: Tlf: 926 47 268 (kun SMS) E-post: vaktmester@ebrl.no
Arbeidstid:  07:00 til 15:00 Besøkstid: 11-12 i Enerhauggata 7.

Daglig leder
Aleksander: Tlf 938 56 582 E-post: dagligleder@ebrl.no
Besøkstid:  Mandager fra 17-18 i Smedgata 32. Avvik kan forekomme. 
 Ta kontakt om du ønsker å avtale et annet tidspunkt.

Forsikring
Meldes til forsikringsavdelingen i Obos
Tlf:  22 86 55 00  E-post: forsikring@obos.no
Forsikret hos Gjensidige
Polisenummer:  86457507 Vakttelefon Gjensidige: 03100
Andelseier må regne med å betale egenandelen selv. Egenandel 6000 kr

Rørteknikk:
Tlf:  23 33 80 50 E-post: post@rorteknikk.no
www.rorteknikkvvs.no

TV: Canal digital
Tlf:  915 06 090 Åpningstider: 08.00 - 23.00
www.canaldigital.no

Internett: OpenNet
Tlf:  21 01 61 50 E-post: post@opennet.no
Åpningstider:   Man - fre: 08:00 - 20:00, lør: 10:00 - 14:00, Søndag: Stengt 
www.opennet.no 
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Foto omslag: Lala Tøyen

Smedgt. 32, 0651 Oslo 
c/o OBOS, Pb. 6666, 0129 Oslo

www.ebrl.no 


