
04/2018

Fo
to

: R
un

e 
B

er
ge

REHABILITERING AV GARASJEANLEGGENE
STATUSOPPDATERING BRANNVEIEN

VEDLIKEHOLD OG ANSVAR
OPPSKRIFT PEPPERKAKEDEIG
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STYRET INFORMERER
Det er to store saker som preger arbeidet i styret for tiden – garasjerehabilitering 
og uteområdene våre (brannveien). I tillegg jobber vi med små og store saker som 
betyr mye for beboerne våre som blant annet forbedringer knyttet til vaskeriene 
våre, belysning inne og ute, vedlikehold av informasjonskanalene våre og 
innkommende saker fra beboere. Daglig leder, Aleksander, melder også om tidvis 
stor pågang når det er åpent kontor på mandager fra kl 17 til 18. Her får beboere en 
mulighet til å få svar på praktiske spørsmål om borettslaget sine tjenester som leie 
av garasjeplass, TV/internett, vaskeri og bestilling/sperring av nøkler.

Forprosjekt garasjeanlegg
Styret har helt siden i vår jobbet med et anbud på forprosjektet knyttet til rehabiliteringen av 
garasjeanleggene våre. Vi inviterte inn flere store selskap i anbudsprosessen. Styret besluttet 
nylig hvem som fikk oppdraget.

Styret vil kalle inn til en ekstraordinær generalforsamling i løpet av 2019 der planene for 
garasjerehabiliteringen vil bli presentert i detalj. På dette møtet vil styret presentere omfanget 
av garasjeprosjektet – hva som bør gjøres og hvor mye rehabiliteringen vil koste borettslaget. 
Les mer om hvem som ble valgt til å gjennomføre forprosjektet og hva som skjer fremover i 
en egen sak i dette nummeret.

Beboermøtet om brannveien utsettes til over jul
Oppgraderingen av brannveien er den andre store enkeltsaken for styret i høst. Borettslaget 
har hittil fått bevilget mer enn 12 millioner kroner i midler til å oppgradere området nedenfor 
blokkene i Enerhauggata, populært kalt «Brannveien». Vi jobber nå med tre konkrete idéer 
som vi ønsker å komme i mål med: buldrevegg, utsiktsplatå og trapp ned til Åkebergveien. På 
grunn av at vi er avhengig av flere eksterne bidragsytere (geologer, rådgivende ingeniør bygg 
og Sporveien) så er prosjektet noe forsinket i henhold til den opprinnelige planen. Det betyr 
at vi er nødt til å utsette det planlagte beboermøtet vi skulle ha før jul til en gang ut på nyåret. 
I en egen sak i dette nummeret kan du lese siste nytt om prosjektet.

Sykkelaksjonen
Syklene som ble fjernet i forbindelse med oppryddingsaksjonen i november blir i første 
omgang mellomlagret i noen måneder i et egnet lager i borettslaget. I løpet av vinteren blir 
syklene gitt videre til Oslo Kollega som borettslaget også har samarbeidet med tidligere. Oslo 
Kollega jobber sammen med NAV og Oslo Kommune med opplæring, kompetanseheving 
og arbeidstrening for å få så mange som mulig ut i ordinært arbeid. Syklene får samtidig en 
nødvendig overhaling og et nytt liv i beste gjenbruksånd. 
Les mer om prosjektet her: www.oslokollega.no
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Ny forretningsfører
Anne Lise som har vært vår forretningsfører i flere tiår gikk av med pensjon 1. desember i 
år. Vi takker henne for den flotte innsatsen hun har gjort for OBOS og borettslaget og ønsker 
henne lykke til med pensjonisttilværelsen. 

Line Hovland blir heretter borettslagets nye forvaltningskonsulent. Hun kan kontaktes på 
telefonnummer 22868382 og per e-post: line.hovland@obos.no

Canal Digital endrer navn til Telenor
Canal Digital Kabel er et selskap i Telenor og har derfor nylig endret navn til Telenor. Dette 
medfører ingen endringer i TV-tilbudet til borettslaget. Vi minner forøvrig om at prisen for 
kabel-TV øker med kr 20,- per måned per leilighet med virkning fra januar 2019. Økningen 
vil fremkomme på fakturaen over felleskostnadene for januar.

Endringer på nettsiden
Nettsiden www.ebrl.no er borettslaget sin fremste informasjonskanal og vi videreutvikler 
kontinuerlig innholdet og utseendet slik at det skal være lett for beboerne å finne relevant 
informasjon om borettslagets tjenester. Vi setter pris på tilbakemeldinger dersom du har tips 
eller innspill til saker du mener vi bør skrive om eller eventuelle feil vi bør rette opp.

Vaktmesterne jobber for borettslaget
Vi er glade for at vi har dyktige og serviceinnstilte vaktmestere på Enerhaugen som står 
på til beste for borettslaget. De har varierte arbeidsoppgaver og bidrar til å vedlikeholde 
både bygningene og eiendommene våre. Har du for eksempel problemer med en radiator, 
mistenker lekkasje på rør eller oppdager skader eller mangler som angår felleskapet så er vi 
glade for at du tar kontakt. Haster det (f.eks. mistanke om lekkasje eller skader som kan berøre 
flere leiligheter) ber vi deg ta kontakt per telefon: 923 02 123 som besvares av vaktmester eller 
daglig leder. Dersom det gjelder saker som kan vente litt så er det fint om du sender de en 
e-post: vaktmester@ebrl.no

Vaktmesterne har ikke mulighet til å gjøre små og store private oppdrag i leiligheter på 
vegne av beboere, men de kommer gjerne på befaring for å gjøre en vurdering av eventuelle 
problemer som oppstår. Ved behov kan de bistå med å bestille en elektriker, rørlegger eller 
andre håndverkere som kjenner borettslaget vårt. Kostnadene for privat bruk av håndverkere 
som rekvireres av vaktmester vil selvsagt belastes den enkelte andelseieren dette gjelder.

Gi beskjed til borettslaget om ting som bør fikses 
Til slutt vil vi rette en takk til alle de engasjerte beboerne som gir oss både ris og ros. Styret og 
de ansatte trenger å få vite om små og store ting i borettslaget som kan bli bedre. Daglig leder 
og vaktmester kan kontaktes per e-post, brev og telefon. Styret har også en egen e-postadresse 
som du finner i kontaktinformasjon bakerst i dette bladet.
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REHABILITERING AV GARASJE-
ANLEGGENE - videre prosess
Prosjektet ”Rehabilitering av garasjeanleggene” (Delprosjekt 1) og som generalforsamlingen 
ga styret fullmakt til å gjennomføre forprosjekt på ble vedtatt av generalforsamlingen i 
ekstraordinær generalforsamling våren 2018. Resultatet av forprosjektet, fremdrift og 
finansieringsplan vil legges frem på en ekstraordinær generalforsamling, sannsynligvis 
våren 2019. 
 
Forprosjektet gjelder oppgradering av borettslagets tre garasjeanlegg, herunder 
betongrehabilitering, med en anbefalt strategi basert på:
• elektrokjemisk passivering (kloriduttrekk), 
• re-alkalisering og 
• mekanisk reparasjon. 
 
I tillegg kommer oppgradering av overflatebehandling, membranarbeider/tekking av dekker, 
elektriske anlegg, og ventilasjon. I tillegg er det planlagt utskifting av porter og dører. 
Brannsikkerheten skal bedres og oppgraderes i forhold til dagens byggeforskrifter, så langt det 
lar seg gjøre, særlig knyttet til varsling, sprinkelanlegg, brannskiller, branndører og merking 
av rømningsveier. Det er også anbefalt at dreneringen rundt garasjene vurderes skiftet, og at 
tekkingen i forbindelse med takhagene vurderes.

Som vi informerte om i forrige nummer så inviterte styret inviterte på forsommeren 2018 syv 
foretak til befaring av anleggene med formål om å motta pristilbud på forprosjekteringen. 
De inviterte foretakene var OBOS Prosjekt, Selvaag Prosjekt, Multiconsult, COWI, Rambøll, 
Sweco og Norconsult. Etter tilbudsfristens utløp mottok vi fire tilbud. 

Etter gjennomgang av tilbudene ble tre foretak invitert med videre, hvor det ble avholdt møter 
med hvert foretak for gjennomgang av tilbudene. Dette resulterte at vi gikk videre med to av 
foretakene, henholdsvis Multiconsult og Norconsult til en endelig vurdering. Etter flere runder 
valgte styret Norconsult som borettslagets rådgiver i den videre prosessen med forprosjektet. 

Forprosjekteringen er nå i gang og Norconsult har kommet med en foreløpig fremdriftsplan 
hvor prosjekteringen vil pågå frem til slutten av februar, med dertil utsending av tilbud/anbud 
hos entreprenører i løpet av medio mars og evaluering av mottatte tilbud medio mai. 
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Styret vil deretter innkalle til ekstraordinær generalforsamling, hvor forprosjektet, og 
videre fremdrift, sammen med finansieringsplan vil fremlegges. Hvis generalforsamlingen 
gir sin tilslutning vil søknad sendes plan- og bygningsetaten for de arbeidene som er 
søknadspliktige. Oppstart av byggearbeidene vil kunne startes så snart rammetillatelse og 
igangsettingstillatelse er gitt. 

Et viktig moment for styret er håndtering av parkeringen og hvor det er ønskelig med etappevis 
igangsetting for en mest mulig smidig parkeringssituasjon. De som leier parkeringsplass vil i 
rehabiliterings-/byggeperioden måtte påberegne å ha bilene stående parkert i gata.

Vi vil fortløpende komme med informasjon i kommende utgaver av Ener’n og på våre nettsider, 
både med hensyn til videre fremdrift og avholdelse av ekstraordinær generalforsamling 
(sannsynligvis) våren 2019.

Foto: Rune Berge
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STATUSOPPDATERING 
VEDRØRENDE BRANNVEIEN
Arbeidet med buldrevegg, promenadeplatå og trapp til Helga Helgesensplass går videre. I 
løpet av høsten har det vært dialog med referansegruppa der de har fått komme med innspill 
til utforming av buldreveggen. Endelige tegninger skal være klare nå før jul og jobben med 
utførelse vil bli sendt på anbud rett over jul, slik at prosjektet forhåpentligvis vil kunne stå 
klart til sommeren. Sparebankstiftelsen har bevilget 1,5 millioner til buldreveggen og vi vil 
delrapportere på dette prosjektet nå i disse dager. 

Vedrørende de to andre delprosjektene (promenadeplatå og trapp) har vi hatt befaringer 
med geolog og RIB for å undersøke grunnforhold/utføre konstruksjonsberegninger samt 
avklaringsmøter med Sporveiens knyttet til deres eksisterende installasjoner. Dette har tatt 
noe lenger tid enn planlagt, og derfor har vi ikke fått endelig forprosjekt med vurderinger 
knyttet til gjennomførbarhet og kostnadsestimat klart for presentasjon på beboermøte nå 
i høst. Det vil bli innkalt til beboermøte over nyttår for å presentere anbudsresultater for 
buldrevegg og skisser for promenadeplatå og trapp. 

Det er fortsatt mulighet for å melde interesse for å være med i referansegruppa til Brannveien 
- ta i så fall kontakt på pia@ebrl.no.

Foto: Rune Berge
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VEDLIKEHOLD OG ANSVAR
Andelseier har selv ansvar for vedlikehold innenfor boligens fire vegger, mens borettslaget har 
ansvar for vedlikehold av uteareal, fellesareal og bygning. Borettslagsloven gir retningslinjer 
for hva som er borettslagets ansvar og plikter – og hva som er dine rettigheter. Andelseier skal 
holde boligen og andre rom/areal som hører boligen til i forsvarlig stand.

Å holde boligen sin i forsvarlig stand vil blant annet si å sørge for at gulvet på badet er tett og 
at rør vedlikeholdes slik at det ikke blir lekkasje, elektrisk anlegg i leiligheten vedlikeholdes 
for å unngå brannfare, sluk på balkonger holdes åpne for å forbygge lekkasjer, ventiler holdes 
åpne for å hindre fuktskader på bygningen

Ansvarsfordelingen mellom borettslaget og andelseieren
Grovt sett er andelseieren ansvarlig for det indre vedlikeholdet av boligen, mens borettslaget 
er ansvarlig for vedlikehold av bygningskroppen og alle fellesinstallasjoner.
 
Vinduer: Andelseieren har vedlikeholdsplikt for vinduer, mens borettslaget har ansvar for 
utskiftning. Blir ruta knust, er det andelseieren som må skifte den, men borettslaget må skifte 
ut vinduet med ramme når det er nødvendig. 
Dører: Innvendige dører er andelseierens ansvar. Borettslaget er ansvarlig for å skifte ut 
ytterdører, herunder fellesdører og balkongdører. Leilighetsdør fra korridor og inn til den 
enkeltes leilighet er ifølge vedtektene våre andelseier sitt ansvar.
Rør og ledninger: Andelseieren er ansvarlig for rør inne i boligen, med unntak av felles rør 
og rør som er bygd inne i bærende konstruksjoner. Staking av rør frem til den forgreining der 
rør fra en bruksenhet går sammen med rør fra andre bruksenheter
Innvendige flater: Gulv, vegger og tak er andelseierens eget ansvar. Inventar, utstyr og 
apparater inne i boligen er også andelseierens ansvar.
Bygningskroppen: Yttervegger, tak, bjelkelag og andre bærende konstruksjoner er 
borettslagets ansvar.
Balkonger: Det bygningsmessige vedlikeholdet er borettslagets ansvar, men andelseieren 
er selv ansvarlig for å vedlikeholde de innvendige overflatene. Eventuell innglassing og 
solskjerming er også andelseiers ansvar.
Porttelefon, ringeklokke, tv og internett: Ringeklokke er andelseiers ansvar, mens porttelefon, 
tv og internett er borettslagets ansvar. Skade på utstyr og kabler må dekkes av andelseier.
 
Andelseiers begrensningsplikt
Selv om borettslaget har vedlikeholdsansvaret så har andelseier også et ansvar i å begrense 
mulig skade. Typiske eksempler på dette er synlige skader og drypping fra vann-, soil- og 
radiator-rør, vinduer som har fått råte, løs betong fra balkong og lignende.
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Pepperkakedeig
Her er daglig leder, Aleksander, sin oppskrift på ekstra smakfulle pepperkaker. Vi 
anbefaler deg å lese gjennom oppskriften et par ganger før du setter i gang, slik at 
du er sikker på at du får med deg alle detaljene.

Dette trenger du:
3 dl.  mørk sirup (du kan bruke lys sirup om du ønsker lysere farge på kakene)
400 gr.  brunt sukker
1,5 ss  malt nellik
1 ss  malt ingefær
2 ss  malt kanel
1 ss  malt stjerneanis
250 gr.  smør
3 dl  kremfløte
Ca 1,3 kg  hvetemel
1,5 ss  natron

Fremgangsmåte:
1. Bland sammen krydderet i en liten skål. 
2. Gjør også smøret klart, del det opp i terninger og ha det i en stor bolle.
3. Ha sukker og sirup i en liten kasserolle. Kok opp forsiktig og la det koke på lav varme til 

at sukkeret er helt oppløst.
4. Ha krydderblandingen i sirupsblandingen når sukkeret er oppløst og bland godt. Tilsett 

også natronpulveret og rør det fort sammen. Du vil ser at blandingen straks blir lysere i 
fargen og begynner å ese litt utover.

5. Hell den varme blandingen over smøret du har hatt i bollen og bland det sammen med 
en sleiv til alt sammen er godt blandet sammen.

6. Ha så i fløte og bland dette inn til massen er jevn og fin.
7. Bland inn hvetemel, litt av gangen, inntil du har fått en passe fast konsistens på deigen. 

La gjerne deigen være klissete. Når deigen blir kald blir den mye hardere og kompakt. La 
deigen ligge i kjøleskapet i minst 2 timer, men kan gjerne lages allerede dagen i forveien. 
Husk å dekke den godt til i en lufttett pose eller boks slik at den ikke blir tørr.

8. Husk å ta pepperkakedeigen ut av kjøleskapet noen minutter før du skal starte å kjevle den ut
9. Sett stekeovnen på 175 °C (over og undervarme).
10. Elt deigen i litt mel på bordet og kjevle den slik at den er ca. 3 mm tykk. 
11. Stikk ut forskjellige figurkaker og stek dem så i ovnen i 9-10 minutter til de er 

gyllenbrune. Obs – steketiden kan variere fra ovn til ovn, så følg med!
12. Avkjøl kakene på rist. 
13. Skal du henge opp kakene, er det viktig at du lager et hull til båndet før steking.



Hva med å lage en 
pepperkakeversjon av 
Enerhaugen-blokkene? 
Send oss gjerne bilder 
av resultatet slik at vi 
kan publisere de på 
nettsidene våre.



PASS PÅ!
Den gang blokkene ble bygget for mer enn 50 
år siden, var det et program i beste sendetid i 
radioen: PASS PÅ! Der fikk lytterne gode tips 
om hvordan problemer kunne unngås. 

Før jul ville PASS PÅ ha minnet lytterne om at 
levende lys er vakkert, men kan være farlig, 
og at alle må passe på at alle lys er slukket 
før man går til ro. Og selvfølgelig må ingen 
lys stå nær gardiner som kan blafre i vinden. 

Og endelig: Ribbefett er brennbart, så 
PASS PÅ når du steker ribbe, og fettet 
skal selvfølgelig ikke helles i vasken eller 
toalettet til slutt. 

Foto: Rune Berge



Obos
Forretningsfører OBOS: tlf 22 86 55 00
Forvaltningskonsulent: Line Hovland: Tlf 22 86 83 82 E-post: line.hovland@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

Telenor Kabel-TV
Tlf:  915 09 000 
Åpningstider: Man - fre: 08:00 - 20:00, lør: 09:00 - 17:00, søn: 10:00 - 15:00
Feilmelding for TV-signaler er i en begrenset periode tilgjengelig frem til kl 23.

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. 12/2018

På ebrl.no finner du alltid oppdatert kontaktinformasjon. 



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

www.ebrl.no 

Vi vil gjerne ha 
tips om saker vi bør 

ta opp i Enern:
enern@ebrl.no

Styret og ansatte i borettslaget  
ønsker alle beboerne en riktig 

God jul &  
Godt nyttår
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