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HURRA FOR OBOS 
– les mer om rekordstøtte til Brannveien
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STYRET INFORMERER
To store beløp bevilget borettslaget til arbeidet med  
uteområdene (brannveien)
Rett før dette bladet gikk i trykken fikk vi tildelt en stor pengestøtte til investering i arbeidene 
langs brannveien av OBOS. I tillegg har vi tidligere i desember fått betydelige midler bevilget 
til samme formål av Sparebankstiftelsen. Les mer om disse fantastiske nyhetene i egen sak i 
denne utgaven av Enern.

Glass og metallcontainer
I forbindelse med oppgradering av uteområdene, har glass og metallbeholderen ved 
Gartnerløkka blitt fjernet. Kommunen har satt ut ny glass og metallcontainer på Sørli Plass 
(rett ved fontenen). For en oversikt over andre returpunkter - sjekk ut www.sortere.no
 
Julelys
Som dere sikkert har sett så har vaktmesterne pyntet til jul på luftetårnene ved Enerhauggata 
5 og 7 og Smedgata 34. Vi ser om vi får pyntet litt mer for de som bor i Enerhauggata 1, samt 
mellom Enerhauggata 3 og 5 dersom det lar seg praktisk ordne. Vi håper dere setter pris på litt 
ekstra lys i mørketiden nå som det nærmer seg jul.
 
Nytt renholdsselskap
Vi har jobbet en god stund med anbud av renholdstjenester i borettslaget. Etter flere runder 
falt valget på Royal Renhold. Den nye avtalen innebærer endret frekvens på renhold, flere 
steder rengjøres sammenlignet med tidligere og vi har oppnådd en betydelig prisreduksjon 
fra den tidligere avtalen med Elite.
 
Borettslaget vårt er stort og komplisert, så vær tålmodig med de nye renholderne våre i 
starten. Hvis du opplever mangler ved renhold, meld i fra til dagligleder@ebrl.no
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Bymelding og Rusken
Oslo kommune har utviklet to «apper» til Android 
og iPhone. Den ene heter Rusken. Denne brukes til 
å melde fra om forsøpling rundt omkring i byen. 
Søppel blir fjernet innen et par dager fra man gir 
beskjed. 

Dersom du legger merke til at en gatelampe er mørk, 
du oppdager tagging, manglende søppeltømming og 
lignende så kan dette meldes fra i «appen» bymelding. 
Det er mulig å få tilbakemelding når feilen som er 
meldt inn er ferdig rettet eller er videresendt en etat 
i kommunen. 
 

Viktig melding til deg som leier ut leilighet uten å ha søkt styret
Vi minner om at alle som leier ut hele sin leilighet må søke om forhåndsgodkjennelse av 
styret (bruksoverlating). Vi vet at det er mange som har latt være å gjøre dette tidligere og at 
det fortsatt oppleves som et problem i borettslaget. Styret får inni mellom henvendelser fra 
personer i borettslaget som opplever at leiligheter er utleid ulovlig og spesielt i forbindelse 
med kortidsutleie med hyppig utskifting av beboere oppleves dette som utrygt (f.eks. 
AirBnB-utleie). Styret presiserer at utleie skal forhåndsgodkjennes av styret i henhold til 
borettslagsloven. Korttidsutleie via sider som Airbnb, eller liknende, er ikke tillatt med mindre 
andelseier selv bor i leiligheten under oppholdet. Vi vil gi alle andelseiere som leier ut UTEN 
å ha søkt om godkjenning en mulighet til å å gjøre dette innen 28.01.2018. De som ikke har 
søkt innen fristen vil ikke få utleien godkjent og må da avslutte leieforholdet umiddelbart. 
Brudd på borettslagets vedtekter kan i ytterste konsekvens medføre tvangssalg av leiligheten.

Styret ønsker alle beboerne en  
riktig god jul og et godt nytt år!
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HURRA 
FOR OBOS!
To timer før Ener’n skulle i trykken fikk vi en 
stor gladnyhet!

Nyheten var at OBOS har bevilget 10 millioner kroner til 
Enerhaugen nærmiljø aktivitetspark! Prosjektet har fått 
særstilling under «OBOS tar grønt ansvar og gir tilbake». Vi 
er stolt, og setter stor pris på at prosjektet blir anerkjent som 
et viktig bidrag i utviklingen av et bra nærmiljø. Med dette 
tilskuddet kommer Enerhaugen til å vise vei og bli et forbilde 
på å vise for hvordan en utvikling av et område kan vokse. Dette 
blir en verdiskapning for borettslaget både sosialt og økonomisk, 
og det hadde ikke vært mulig uten alles støtte og engasjement 
gjennom prosessen. Takk for tålmodigheten deres under graving 
i området, det har gått litt over stokk og stein, bokstavelig talt, for 
å rekke det hele før det blir for kaldt. Når belysningen kommer, 
tror vi det er verdt det hele.
 
Følg med, veien videre til våren blir fantastisk!
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Foto: Lala Tøyen

STØTTE TIL BRANNVEIEN 
FRA SPAREBANKSTIFTELSEN
Vi har fått 1,5 millioner kroner av Sparebankstiftelsen til aktivitetsområdet i Brannveien.
Vi gleder oss til fortsettelsen!
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OPPGRADERINGEN AV 
UTEOMRÅDENE RULLER OG GÅR!
Akkurat nå graves det for fullt på brannveien, og vi gleder oss til den nye belysningen er på 
plass. I første omgang er det i hovedsak stemningsbelysning som lyser opp mot trærne, og 
andre forskjellige steder. På sikt vil det også komme mer sammenhengende belysning i form 
av pullerter som skaper et sammenhengende forløp gjennom området.

Et annet delprosjekt er aktivisering av garasjeveggen mellom 5`eren og 7`eren. Her er 
arbeider vi med en aktivering av barn og unge i form av en buldre/klatrevegg som kommer 
senere. Som del av strategiarbeidet for området skal veggen allerede nå aktiviseres gjennom 
en midlertidig kunstvegg.

Kunstveggen lages i tett samarbeid med lokale barnehager og skoler, der barna lager historier 
som kunstneren Jan Danebod illustrerer. Dette vil bli en slags moderne versjon av Bayeux-
teppet, bare at det er barna som leder veien. Jan Danebod har gjort masse fint, og han har 
blant annet jobbet med scenografisk utsmykning og som illustratør for blant annet Politiken. 
Vi gleder oss!

Fremover nå jobbes det på for å få ferdig belysning av området før jul. I sammenheng med 
belysningen vil det også anlegges noen utvalgte benker, blant annet ved ankomstpartiet 
ved Gartnerløkka. Her blir det et større benkplatå, og to mindre benker. Til våren fortsetter 
arbeidet med oppgraderingen av uteområdet, da med flere møteplasser, belysning og andre 
spennende aktiviteter for folk i alle aldre.

Fortsettelse på oppgradering av uteområdet er løpende, mer info kommer underveis.

Foto: Lala Tøyen
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Torsdag 21. desember kl 17 blir det 

LYSTENNING 
i Brannveien!

Vi møtes ved starten av brannveien  
ovenfor Gartnerløkka kl 17.

Det blir serverering av pepperkaker og gløgg.

Vi håper du tar turen!

Hilsen styret og Lala
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Vi som arrangerte og stilte ut på Julemarked 
på Enerhaugen den 11. november er 
godt fornøyd med den fine mottakelsen 
julemarkedet fikk. Det var 70 besøkende 
i hver av leilighetene, rundt halvparten 
fra borettslaget vårt, men også naboer fra 
området rundt og folk som har bodd på 
Enerhaugen tidligere som kom for å se 
hvordan vi har det her i dag.

De som deltok var:
• Móri og Oslonaut v/Imke Tschentke
• MaritGunnesDesign v/Jorun Gunnes
• Monica Halvorsen v/Gunn Hauge
• Espen Tollefsen
• Fjong Fasong v/Tonje M Bugge
• Fogg Gildeskål v/Frøydis Pedersen
 
Det var ekstra koselig at Lovisa solgte sine 
hjemmebakte muffinser utenfor E7! 
 
Neste år har vi lyst å gjenta markedet i 
midten av november, og håper flere har lyst å 
delta på ett eller annet vis. Ta gjerne kontakt 
med oss om du har spørsmål.
 
Og om du trenger noen julegaver i siste liten, 
kan du kanskje få hjelp fra en av de lokale 
gaveleverandørene. 

Riktig god jul!

Foto: Arash Nejad/Nyebilder.no

JULEMARKED PÅ ENERHAUGEN
Designere, kunstnere og skapere som bor i borettslaget vårt åpnet dørene 
til leilighetene sine og arrangerte et julemarked utenom det vanlige. 
Arrangørene hadde lyst å skrive en hilsen i Enern som takk:
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VERDT Å VITE OM  
NØKLER OG LÅSER
Nøkkelsystemet vårt er bra, men krever også litt kunnskap. Her er en liten 
oversikt.

Om låssylinderne
Det som er litt besynderlig er at ikke alle sylindere står samme vei. Dette er ikke gjort fordi 
man synes det var ok med variasjoner, men rett og slett så var det den gamle sylinderen som 
bestemte hvilken vei den nye skulle stå.

Du må sjekke at du setter inn nøkkelen riktig vei. Metallstrengen skal mot den «spisse» delen 
av nøkkelsporet.

Bruk av nøkler
• Nøklene til fellesdørene har en side hvor det er en jevn overflate hvor vi ser en 

metallstreng. Dette er lesestrengen og den skal settes inn i nøkkelsporet den veien den 
passer, med en jevn bevegelse. Dette gir elektrisk energi som sørger for at låsen åpnes.

• Dersom låsen ikke åpner seg tar du nøkkelen ut igjen og setter den inn på nytt. Det må 
ikke gjøres kjempesakte, men jevnt. Finn din fart så åpner du på første forsøk.

• Lesestrengen skal holdes ren så tørk over den med en myk klut en gang imellom.
• Når døren skal åpnes så skal man trekke den til seg med håndtaket på døren og ikke 

trekke den opp ved å dra i nøkkelen.
• Nøkkelen har jo også en ujevn flate med litt tagger og derfor er det viktig at man bare 

bruker nøkkelen til det ene formålet nemlig å låse opp en dør. Ikke for eksempel som 
øljekk.

• Skader på nøkkelen vil kunne gi skader på sylinderen og den kan også sette seg fast slik 
at det ikke er mulig å få den ut igjen.

Tap av nøkler
• Hvis du mister en nøkkel må du straks gi beskjed til vaktmester om dette. De kan sperre 

nøkkelen slik at den ikke kan brukes mer. 
• Alle nøkler har et nummer som står på den svarte siden av nøkkelhodet. Dette 

nummeret må man vite for å sperre riktig nøkkel. Vet man ikke nummeret vil vaktmester 
kunne finne dette i databasen ved at dere oppgir hvilke nøkler som dere har igjen.

• Nøkkelsystemet gir en stor sikkerhet mot nøkler på avveie, men det krever deres innsats 
om melding og et godt vedlikehold av nøkkelansvarlig.
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Hvilke dører du kan låse opp
Alle nøkler ble gitt de korrekte tilganger 
ved første gangs utlevering. Etter hvert vil 
noen få flere rettigheter for eksempel ved 
at det leies garasje eller en bod. Ved opphør 
av slike tilganger skal nøklene korrigeres. 
Dette kreves at nøkkelen fysisk må endres i 
systemet. Lag en avtale med nøkkelansvarlig 
om å møtes for å foreta endringen.

Nøkler når du selger eller 
kjøper leilighet
For å sikre at det overleveres det riktige 
antall nøkler ved salg får alle som overtar 
en leilighet en melding om at de må 
kontakte nøkkelansvarlig for kontroll av 
nøklene. Her er det svært ofte at det mangler 
nøkler, spesielt dersom det har vært noe 
hjemmesykepleie inne i bildet. Kommunen 
er ikke flinke til å finne igjen nøkler. Da blir 
det sperring.

Alle tilganger på nøklene blir da også sjekket 
og man foretar endringer der det ikke lenger 
skal være tilgang. Disse må gjøres fysisk og 
krever avtale med nøkkelansvarlig.
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AKTIVITETSHUSET K1
Aktivitetshuset K1 (også bare kalt «K1») er en åpen møteplass for beboere i nabolaget på 
Tøyen. Hovedmålet for huset er at det skal romme mangfoldige og inkluderende aktiviteter 
for hele befolkningen på Tøyen, der tilbud til barn og unge har en særlig prioritet.

K1 har et stort og sammensatt tilbud. Huset er tilrettelagt av kommunen for aktivitet for ulike 
initiativer. Det er mulig å få lokaler enten gratis eller mot en billig penge for å lage aktivitet eller 
arrangementer som bidrar til å bygge opp bomiljøet på Tøyen. Mange ulike aktører bruker 
lokalene i dag for å tilby mange spennende og morsomme aktiviteter du kan bli med på.

Vil du delta på aktiviteter, har du en idé om et bidrag til lokalmiljøet, eller drømmer du om å 
sette i gang noe, sjekk ut hva du kan få ut av K1 på www.aktivitetshusetk1.no, eller stikk innom 
resepsjonen i Kolstadgata 1.

Illustrasjon: K1 (www.aktivitetshusetk1.no/copy-of-hva-skjer-her), www.istockphoto.com
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NAVNEKONKURRANSE!
Prosjektet i Brannveien og området rundt trenger 
et nytt navn. Hva skal det være?

Send inn forslag på navn til kontakt@lala.no!
Det bli avstemming i neste Eneren, og vinneren  
stikker av med et gavekort på 500kr



Foto: Eivind Freng Dale

SKØYTEBANEN PÅ RUDOLF 
NILSENS PLASS ER ÅPEN
Sesongen er i gang, og skøytebanen på Rudolf Nilsen plass, ved Vahl skole, er åpen. Banen blir 
preparert, og du kan låne skøyter gratis

Avhengig av været, er det is fra midten av desember til overgangen februar/mars. Utlån 
av skøyter fra skøytebua er åpent hverdager fra klokken 15 til 19 og fra klokken 12 til 17 i 
helgene. Se frigo.no for mer informasjon.



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

Styret:
E-post:  styret@ebrl.no

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

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.

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

Radiator og vannlekkasje :
Ta kontakt med vaktmester på dagtid, eller 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 

KONTAKTINFORMASJON  pr. 12/2017

På ebrl.no finner du alltid oppdatert kontaktinformasjon. 



Foto: Eivind Freng Dale

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

www.ebrl.no 

God jul


