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STYRET INFORMERER
Vi har lagt bak oss en sommer som de fleste av oss vil huske som «den sommeren 
i 2018» som var unormalt varm og tørr. De av oss som har bodd på Enerhaugen 
en stund har vel sjelden sett gressplenen vår så brun og tørr. Som en kontrast 
til den tørre hagen vår kan vi nevne at parsellene våre neppe har vært grønnere 
og frodigere enn i år. Det meldes om gode vekstvilkår for tomater, agurker og 
squash takket være ivrig vanning og stell av engasjerte parsellanter.

Styret ønsker å takke alle som kom på sommeravslutningen i juni og gjorde 
ettermiddagen til en skikkelig fin grillfest på plenen vår. Vi håper selvsagt at 
vi kan gjenta suksessen til neste år. 

Det er mange spennende saker som står på dagsorden i styret i høst. De 
viktigste områdene vi jobber med nå er forprosjektet knyttet til utbedring 
av garasjene våre, samt utendørsprosjektet i området vi i dag kaller 
«brannveien». Dette kan du lese mer om i dette nummeret av Enern.

Ny betalingsløsning til vaskeriene
Det er ikke alle forunt å ha så fine vaskerifasiliteter som vi har her på Enerhaugen. Takket være 
godt vedlikehold og gradvis utskifting av maskinparken så har vi i dag et ganske moderne og 
fleksibelt anlegg som er populært blant mange av beboerne våre. Det er dessverre en ting som 
vi i styret har fått mange klager på de siste årene og det gjelder vaskerikortene våre. Vi opplever 
dessverre at de ofte går i stykker og at tilgjengeligheten for å fylle på vaskeripenger har blitt 
gradvis dårligere etter hvert som butikken i Enerhauggata 1 har strammet inn åpningstidene 
sine. Styret har derfor besluttet å oppgradere betalingsløsningene i vaskeriene og vi kommer 
til å gå over til en chipbasert løsning med mulighet for å betale med kort og reservere vasketid 
på internett. Det viktigste med denne oppgraderingen er at vi får en løsning tilpasset dagens 
behov og det vil øke tilgjengeligheten for beboerne. Samtidig vil løsningen sørge for at 
borettslaget har bedre oversikt over tilstanden på maskinparken, redusere kostnadene knyttet 
til vedlikehold/reparasjoner og vesentlig redusere utgiftene borettslaget i dag har knyttet 
til påfylling av vaskeripenger. Vi lover at alle beboerne som benytter vaskeriet skal få den 
informasjonen og hjelpen de trenger for å ta dette i bruk. Mer informasjon kommer i løpet av 
høsten ved oppslag og på nettsidene våre www.ebrl.no
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Elbil-lading og regler for garasjeplassene
Borettslaget har dessverre begrenset kapasitet for elbil-lading i garasjene våre. Styret har 
tidligere søkt om og fått innvilget tilskudd fra Oslo Kommune for å utbedre lademulighetene. 
Som et ledd i den planlagte rehabiliteringen av garasjeanleggene våre så ønsker styret derfor å 
legge til rette for et moderne og fleksibelt anlegg for elbillading. I mellomtiden må vi henstille 
alle beboere som ønsker å lade elbilene sine om å ta kontakt med garasjeansvarlig for å melde 
interesse. Elbil-lading koster for tiden kr 150,- i tillegg til ordinær leiepris for garasjeplass. Det 
er ikke tillatt å ta i bruk ledige stikkontakter i garasjene uten å ha søkt om tillatelse. Dessverre 
opplever vi tidvis at noen tar seg til rette slik at anlegget blir overbelastet. Dette kan i verste fall 
føre til overoppheting og øke risikoen for brann. Vi ber om forståelse for at en kapasitetsøkning 
må sees i sammenheng med de planlagte oppgraderingene. For mer informasjon eller for 
å melde interesse for å leie elbil-plass ta kontakt på e-post: garasje@ebrl.no eller ta direkte 
kontakt med daglig leder.

Styret ønsker også å minne om regelverket for garasjeplassene våre. Av hensyn til 
brannsikkerhet er det kun tillatt å oppbevare kjøretøy og ett sett med bildekk per garasjeplass. 
Andre gjenstander vil bli kastet og gjentatte brudd på reglene medfører oppsigelse av plassen.

Solskjerming
Styret har blitt gjort oppmerksom på at det har vært ulik praktisering rundt montering av 
solskjerming på balkongene. Lady Persienneindustri har i dag enerett på levering og montering 
av screens som er tilpasset borettslaget. Vi har innskjerpet og presisert regelverket for hvordan 
solskjeriming heretter skal festes på balkongene våre. En enkel tegning og forklaring ligger nå 
ute på nettsidene våre. I korte trekk handler det om at skjermen heretter skal monteres i taket 
på balkongen og ikke som en utenpåliggende løsning. Leverandøren vår er også informert om 
denne rutinen slik at vi unngår misforståelser ved fremtidig montering. 
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Prisøkning fra Canal Digital
Canal Digital har varslet en prisøkning for den 
kollektive tv-avtalen vår gjeldende fra januar 2019. 
Den månedlige kostnaden for kabel-tv øker med kr 
20,- per leilighet. Prisøkningen vil derfor bli synlig 
på giroen for felleskostnader som gjelder for januar.

Anbud på forsikring
Styret er opptatt av å redusere de løpende 
driftskostnadene til borettslaget og har nylig 
gjennomført et anbud på bygningsforsikringen 
vår. Vi fikk tilbake flere tilbud fra ulike 
forsikringsselskaper, men ingen kunne tilby en 
gunstigere avtale enn den vi har i dag. Vi beholder 
derfor inntil videre eksisterende avtale med 
Gjensidige Forsikring. Les mer om forsikringen 
som dekker bygningene og fellesarealene våre på 
nettsidene våre: www.ebrl.no/forsikringer

Daglig leder med åpent kontor
Aleksander Løkke-Sørensen er daglig leder i 
borettslaget og han har åpent kontor på mandager 
fra kl 17 til kl 18. Beboere som har praktiske 
spørsmål eller ønsker å slå av en prat om små og 
store saker som angår borettslaget er velkommen 
innom kontoret i Smedgata 32. Dersom tidspunktet 
ikke passer er det også mulig å gjøre egne avtaler. 
Daglig leder treffes på telefon 923 02 123 eller per 
epost: dagligleder@ebrl.no

Foto: Anders Vold
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LUFTING AV RADIATOR
I forbindelse med at varmen settes på igjen hver høst er det behov for 
lufting av radiatorene i leilighetene. Dette gjøres for å fjerne luftlommer 
som svekker sirkulasjonen og som kan føre til at radiatorene ikke gir 
tilstrekkelig temperatur. Avgir radiatorene eller vannrørene dine lyder, er 
dette tegn på at radiatoren trenger lufting. 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 vakt-
mester eller kjøpe en på nærmeste jernvareforretning. 
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SISTE NYTT OM BRANNVEIEN
Arbeidene med Brannveien fortsetter, og planene for buldreveggen mellom 
5’ern og 7’ern er i ferd med å konkretisere seg. 

Arkitektene hos Lala har i samarbeid med Virklund Sport jobbet frem en løsning for en variert 
buldrevegg, med ulike vanskelighetsnivåer som vil passe både unge og voksne, uerfarne og 
mer erfarne.  Hensyn knyttet til sikkerhet, som fallhøyder/fallunderlag osv. har selvfølgelig 
vært en del av prosessen. I detaljeringsfasen har man bl.a. gått bort i fra boksene på veggen 
som var en del av skissen i OBOS bladet (presentert i forrige nummer av Ener’n). Det er 
også besluttet at aktivitetsfokuset skal ligge på buldreveggen og at andre lekeelementer langs 
gangveien vil begrenses. Det legges opp til en fleksibel utforming som gjør at buldrerutene 
kan endres og gi nye utfordringer.

Vi synes de detaljerte planene for veggen ser svært spennende ut. Vi vil også involvere 
eksisterende og nye beboere i referansegruppa, samt andre aktører i nærområdet (eks. Frigo, 
FAU, Klatregrupper, Buldreverket) for tilbakemeldinger på planene før forprosjektet sendes 
på anbud.

Vi vil også presisere at man underveis i arbeidet med prosjektering av Brannveien og buldrevegg 
tar hensyn til kommende tiltak som knytter seg til rehabilitering av garasjeområdet.

Skisseprosjekt for promenadeplatå og trapp ned til Helga Helgesens plass skrider også fremover. 
Når skisser foreligger og nødvendige avklaringer er gjort med tanke på gjennomførbarhet 
vil hele prosjektet, som tidligere varslet, presenteres på et beboermøte i løpet av høsten. Vi 
kommer nærmere tilbake til dato, samt plan for avvikling av navnekonkurransen. 

Se oversiktsskisse av veggen samt utsnitt av enkelte elementer. Håper dere synes den er like 
fin som vi gjør!
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Skisser utarbeidet av Lala Tøyen
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Intervju med Samantha Gurah

Fotograf: Agnete Brun
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Tekst: Kristian Bjørnhaug

Mange har sikkert fått med seg at artisten Samantah Gurah har flyttet inn i 
borettslaget. Hun er sist kjent fra Stjernekamp, som er Norges største TV-
underholdningsprogram på lørdager. 

Tross ung alder har Samantha har en lang artistkarriere allerede. Hun har medvirket i 
scene-musikaler som ”Hair” og ”Parade”. Hun spilte og i den prisbelønnede film-musikalen 
”Skallamann”, som handler om en mann som forelsker seg i en skallet mann.  Hun har også 
vært med i Eurovision song contest (Melodi Grand Prix) i 2011, der hun jobbet sammen med 
Stella Mwangis. Hun har i tillegg jobbet som korist for flere artister som Kohinoor, Mira Craig, 
Name og Elisabeth Carew, og koret ved live opptredener som VG-lista på Rådhusplassen.

Ener’n tar en prat med Samantha på en kafe ved Tøyen torg, en søndag omgitt av 
småbarnsforeldre og unge mennesker med Macbook og cafe latte.

Du har reist rundt i verden og opplevd en masse, men hvor startet alt dette?
Jeg vokste opp på Høybråten og Furuset, og har bodd der mesteparten av livet mitt i 
Groruddalen. Da jeg gikk på Videregående tok jeg ett år i London, og der gikk tiden 
hovedsakelig til trening på dansestudioet, og jeg gikk og så veldig mange forestillinger. Jeg 
ble da veldig interessert i å satse videre på dans- og artistkarriere. Tilbake i Oslo flyttet jeg 
nærmere sentrum for å studere musikalteater ved Bårdar Akademiet. 

Senere ble det en rekke produksjoner i Oslo, blant annet for Nordic Black Theater, og litt 
film. Og så dro jeg til Trondheim for å spille i forestillingen Hair for Trøndelag teater. Det var 
utrolig gøy. Men det var forestillinger 6 dager i uka, så det var veldig slitsomt rent fysisk. Jeg 
kom i veldig god form på den tiden! Trondheim er en nydelig by, estetisk vakker, og man kan 
oppleve alle årstider på en og samme dag. Miljøet på teateret var helt fantastisk.

Kan du fortelle litt om Book of Mormon, som du gjorde i Sverige?
Book of Mormon er det største jeg har gjort og totalt var jeg med på mer enn 150 forstillinger. 
Jeg fikk jobben mens jeg gikk på krykker grunnet en menisk-skade. Jeg så først forestillingen i 
London, og tente veldig på den. Jeg tenkte at hvis dette kom til Skandinavia, så var dette noen 
jeg måtte være med på! Rollefiguren snakker svensk med Ugandisk aksent, så jeg måtte først 
lære meg å snakke svensk. Det tok tre måneder før jeg hadde kontroll på svensken. Jeg har selv 
foreldre fra Ghana, men det er ikke den samme aksenten, så jeg måtte etterpå lære meg en ny 
aksent å legge oppå det svenske språket.

Jeg kom egentlig til et veiskille da jeg skadet kneet. Valget stod mellom jobben i Ruter, eller 
satse alt og dra til utlandet. Det var skremmende å si opp jobben, og gå utenfor komfortsonen. 
Men jeg hadde ikke så mange andre forpliktelser på den tiden, så jeg valgte å gutse og satse alt.
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Etter å ha vært i Stockholm i halvannet år, dro jeg videre til New York hvor jeg blant annet fikk 
anledning til å gjennomføre intens opplæring og trening innenfor dans. New York er virkelig 
utmattende, det er et veldig høyt tempo og ikke minst et tøft miljø for artister. Men det var 
veldig lærerikt, folk er ikke så redd for å stikke seg fram der. Kanskje vi i Norge har litt å lære 
der, at man ikke lar seg hemme så mye av Janteloven?

Blir du nervøs før du skal opptre? 
Jeg blir veldig nervøs rett før det skjer, sånn ett par minutter før jeg skal på scenen, da går alt 
rundt i hjernen min! Stjernekamp var fryktelig skremmende! Det var en helt ny opplevelse for 
meg. Jeg var ikke vant til formatet, å være i fokus på TV, live! Det ble dessverre en tidlig exit, 
men det var en fin mulighet til å få større eksponering mot et norsk publikum. Mitt store mål 
var å komme til Operasjangeren (en av de mest krevende øvelsene i Stjernekamp), men jeg 
fikk i hvert fall med meg tre programmer og en høy score.

Hvordan havnet du på Enerhaugen? 
Jeg bodde på Etterstad og hadde hatt en ett-roms i flere år. Jeg trengte litt mer plass og fant 
leiligheten i E7 men jeg var i Stockholm. Jeg kjente ikke Tøyen så godt fra før, men det var fint 
å komme seg nærmere sentrum. Tøyen er fint sted å bo, det er et aktivt miljø, og det utvikler 
seg stadig. Jeg har bare bodd i her i borettslaget siden mai 2018, men jeg har fått med meg 
generalforsamlinger og beboermøter der jeg også har blitt kjent med naboer.

Tøyenløftet og utviklingen på Tøyen generelt, hvordan ser du på det?
Det er jo en gentrifiseringsprosess som vi ser nå. Det er hipt og trendy, prisene går opp, 
leiligheter blir investeringsobjekter og Tøyen blir som Løkka. Det er både fordeler og ulemper 
med dette. På den ene siden er det veldig hyggelig med nye kafeer og restauranter, på den 
andre siden kan det bli vanskelig for de som har bodd her hele tiden og som nå presses ut. Har 
livet for eksempel blitt bedre for de som bor i de kommunale boligene? 

Samantha er opptatt av at de unge har et sted å være, og blir ivrig når hun 
snakker om ungdomsklubber:
Biblioteket på Tøyen er fantastisk, men hvor skal de som er over 16 være? Ikke alle vil sitte 
på biblioteket hver kveld, og det er kanskje ikke alle som vil spille fotball. Ungdomsklubber 
trengs mer enn noe annet her på Tøyen, også etter klokken 19 på kvelden! Det er så mange 
ungdomsklubber som har blitt nedlagt, dette gjør meg opprørt. Ungdommene må ha et sted 
å være, og ha mulighet for å oppleve fine ting. Ungdomsklubben var veldig viktig for meg da 
jeg var ung, slik lærte jeg å stå på ski, slalåm, rideleir, startet med DJ-ing. Det blir spennende 
å se den videre utviklingen på Tøyen, men det er viktig at ungdommens behov også blir løftet 
fram, og ikke blir glemt.
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Fotograf: Kristian Bjørnhaug.



12

OPPGRADERINGEN AV 
BREDBÅNDSTJENESTEN  
ER SNART FERDIG

Den 24. september skal fibermodemene være skiftet ut, sentralt utstyr oppgradert, og 
sambandslinjen skal ha fått økt kapasitet. Videre skal alle ha fått fellestjenesten på opptil 1000 
Megabit per sekund. OpenNet har vært rundt og byttet fibermodem i leilighetene, og sendt 
informasjon til alle de ikke har kommet inn til. 

Det kan være mange årsaker til at du ikke får den hastigheten du i utgangspunktet betaler for. 
Vi har laget en internettguide som kan være til stor hjelp for alle våre beboere og den ligger 
tilgjengelig på nettsidene våre: www.ebrl.no/internett/

Om du har spørsmål om internett som du ikke får svar på her kan du også kontakte 
OpenNet på telefon: 21 01 61 50. Man – fre kl. 08.00 – 20.00, lør 10.00 – 14.00 
eller epost: service@opennet.no
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REHABILITERING AV 
GARASJEANLEGGENE
Rehabilitering av garasjeanleggene (Delprosjekt 1) ble vedtatt av generalforsamlingen i 
ekstraordinær generalforsamling våren 2018. Arbeidene gjelder oppgradering av borettslagets 
tre garasjeanlegg, herunder betongrehabilitering, med en anbefalt strategi basert på:
• Elektrokjemisk passivering (kloriduttrekk)
• Re-alkalisering 
• Mekanisk reparasjon

I tillegg kommer overflatebehandling, membranarbeider/tekking av dekker og overdekte 
betongdekker med takhager, elektriske anlegg, ventilasjon, og utskifting av porter og dører. 
I tillegg skal brannsikkerheten bedres i forhold til dagens byggeforskrifter, særlig knyttet til 
varsling, sprinkelanlegg, brannskiller, branndører og merking av rømningsveier. Det er også 
anbefalt at dreneringen rundt garasjene skiftes.

Styret inviterte på forsommeren syv foretak til befaring av anleggene med formål om å motta 
pristilbud på prosjektering. De inviterte foretakene var OBOS Prosjekt, Selvaag Prosjekt, 
Multiconsult, COWI, Rambøll, Sweco og Norconsult. Etter tilbudsfristens utløp mottok vi fire 
tilbud. Det er videre avholdt tilbudsmøter med presentasjon og gjennomgang av tilbudene. 
Styret arbeider nå med av valg av foretak/rådgiver. Nærmere informasjon vil komme når 
rådgiver er valgt.

DUER PÅ BALKONGENE
Styret, vaktmesterne og daglig leder har den siste tiden fått flere henvendelser fra fortvilte 
beboere som opplever at duene tar seg til rette på balkongene. De gamle teppebankeskurene 
på taket, som nylig ble revet, var et yndet tilholdssted for duene i området vårt. Mye tyder på 
at duene har forflyttet seg til balkongene til enkelte av våre beboere.

Duer som tar seg til rette på steder de ikke hører hjemme er en utfordring for 
hele bydelen vår og et problem som er vanskelig å løse for borettslaget alene. 
Vi oppfordrer derfor beboerne om å prøve ut ulike løsninger for å skremme 
bort duer og snakke med naboer og bekjente for å finne løsninger som virker.
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VIL DU BIDRA TIL Å TRYGGE 
OPPVEKSTEN FOR BARN OG 
UNGE PÅ TØYEN?
Du har kanskje sett de gule vestene som lyser opp i mørket i nærmiljøet vårt? Hver fredag 
passer Tøyenravnene på nabolaget vårt. Målet er å skape trygghet, trivsel og tilhørighet og 
bidrar til at barn og unge får en trygg oppvekst på Tøyen.

Flere av beboerne på Enerhaugen stiller jevnlig opp og en av de som du kan møte med gul 
vest en sen fredagskveld på Tøyen er Tonje Reinsvollsveen. Ener’n spurte Tonje hvordan det 
er å være Tøyenravn:

«Jeg er med på ordningen fordi jeg synes det er givende å engasjere meg i mitt lokalmiljø. 
Hver gang jeg har gått har jeg fått nye bekjentskaper fra nabolaget, og blitt bedre kjent i Tøyens 
kriker og kroker. Vi oppsøker jo gjerne nettopp kroker for å ha tilstedeværelse av mennesker 
også der man ellers er litt skjermet. I tillegg til å være et forebyggende tiltak for barn og unge 
fører Tøyenravning til eierskap for eget nabolag og at man slår dypere røtter her.»

Tøyenravnene ble opprettet i januar 2015 av beboerne på Tøyen og er en del av Natteravn-
ordningen. Natteravnene er basert på frivillighet og lokale ildsjelers innsats. Det er Tøyen 
Frivillighetssentral som koordinerer ordningen og sørger for å legge praktisk til rette.
Tøyenravnene er ute og går hver fredag kl 20 til 23 i grupper på minimum 3 personer. Som 
frivillig Tøyenravn blir du satt opp ca 3 ganger pr halvår, og det er mulig å bytte vakter. 

For å melde sin interesse eller finne ut mer om ordningen kan ta kontakt med Tøyenravnene 
på Facebook. Det er også mulig å stikke innom Tøyen Frivillighetssentral på Aktivitetshuset 
K1 for å få mer informasjon. www.facebook.com/toyenravnene/

facebook.com/toyenravnene
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Tøyenravnene samarbeider med Øya og dette er noen av de som ”ravnet” under årets festival. Til stede: Tonje 
Reinsvollsveen (fremst), Frøydis Leirdal, Oda Pettersen Grip og Eivind Digranes (bakerst). 
Foto: Tonje Reinsvollsveen.



16

VEDLIKEHOLD AV SLUK  
- BEBOERS ANSVAR
Tett avløp i vask eller dusj er noe de fleste av oss sannsynligvis har opplevd. Det kan være litt 
av en grisejobb å rense, men problemet avdekkes som regel uten at det oppstår oversvømmelse 
og større skader. Tett sluk inntreffer kanskje ikke så ofte, men kan føre til store vannskader på 
egen og i verste fall andres leilighet. At sluket er tett oppdages gjerne ikke før uhellet er ute, 
og større mengder vann (f.eks. vann fra vaskemaskinen) skyller utover badegulvet. Derfor er 
det viktig at alle beboere jevnlig (minst 1-2 ganger i året) sjekker tilstanden i sluket og fjerner 
slam og hårrester samt renser slukrist. 

De originale slukene er noe mer kompliserte å rense enn nyere sluk, da vannlåsen her er fast 
i motsetning til nye sluk som har en utakbar kopp. Har du originalt sluk må du ta på deg en 
plasthanske og grave ut det du kan. Om sluket virker tett kan en god dose kokende vann være 
første tiltak, evt. bruk av flytende avløpsåpner (ikke pulver som risikerer å stivne og kan gjøre 
vondt verre!). 

Om det fortsatt er tett kan en prøve å stake. På ny sluk fjerner man vannlås før man kan 
begynne å stake. Har man derimot gammel sluk, sitter det en liten propp som en fjerner før 
en staker gjennom det lille hullet. Vaktmesterne har stakeutstyr her som beboere kan låne, og 
kan også gi råd om fremgangsmåte.

Rens av sluk er en del av beboers ansvar for løpende vedlikehold. Du vil kunne bli holdt 
ansvarlig for forsømt vedlikehold som du skulle ha utført. Forsikringen påtar seg som 
utgangspunkt ikke noe ansvar for skader som skyldes forsømt vedlikehold.
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PÅMELDING SMS-VARSLING
Har du husket å melde fra om endringer i din kontaktinformasjon?
OBOS og borettslaget bruker samme beboerlister for å nå ut til alle andelseiere i Enerhaugen 
Borettslag. Vi ser at mange har oppgitt telefonnummer og epostadresser som ikke er gyldig. 
Noen har kvittet seg med fasttelefonen uten å gi beskjed. Disse beboerne går derfor glipp 
av viktig informasjon. Vi sender ut SMS ved viktige hendelser eller dersom det er beskjeder 
som det haster å få ut til mange på kort tid. De som ikke har registrert sitt mobilnummer hos 
OBOS (og dermed hos oss) går glipp av viktig informasjon fra borettslaget.

Har vi riktige og oppdaterte kontaktopplysninger om deg?

www.obos.no/minside

Her kan det være du allerede har en profil fra før eller må registrere deg for å få tilgang. Du 
kan også trykke på «glemt passord» for å få tilsendt ny kode for å logge deg inn. 

Er informasjon som står her riktig? Hvis ikke er det fint om du endrer eller legger til det som 
mangler.

Dersom du ikke har pc eller ikke ønsker å opprette brukerprofil så kan du kontakte vår 
forretningsfører hos OBOS per epost: Anne-Lise.Jenseth.Johansen@obos.no eller ringe 
Anne-Lise på tlf 22 86 57 32 / 22 86 55 00
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BYMELDING OG RUSKEN
Oslo kommune har utviklet to apper til Android og iPhone. Den ene heter ”Rusken” og brukes 
til å melde fra om forsøpling rundt omkring i byen. Søppel blir fjernet innen et par dager fra 
man gir beskjed.

Den andre heter ”Bymelding”, og her kan du melde fra dersom du legger merke til at en 
gatelampe er mørk, du oppdager tagging, manglende søppeltømming og lignende. Det er 
mulig å få tilbakemelding når feilen som er meldt inn er ferdig rettet eller er videresendt en 
etat i kommunen.



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 923 02 123 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, Dan og Daniel:  Tlf: 923 02 123 E-post: vaktmester@ebrl.no
Arbeidstid: 07:00 til 16:00 hverdager. 
Besøkstid: 11:00 - 12:00 på vaktmesterkontoret i Smedgata 32.

Forsikring
Meldes til forsikringsavdelingen i Obos
Tlf:  22 86 55 00 / 923 02 123 E-post: forsikring@obos.no
Forsikret hos Gjensidige Polisenummer:  86457507 
Vakttelefon Gjensidige: 915 03 100
Andelseier må regne med å betale egenandelen selv (kr 6 000,- / 10.000,-)

Radiator og vannlekkasje
Ta kontakt med vaktmester på dagtid, eller Rørteknikk utenfor kontortid: 
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 www.opennet.no
Åpningstider: Man - fre: 08:00 - 20:00, lør: 10:00 - 14:00, Søndag: Stengt

KONTAKTINFORMASJON  pr. 10/2018

På ebrl.no finner du alltid oppdatert kontaktinformasjon. 



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

www.ebrl.no 
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