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NØKKELBRUK OG ENDRINGER PÅ FACEBOOK
GLADSAK OM 4 GENERASJONER PÅ HAUGEN
UTEOMRÅDER
NATTARAVNER PÅ HAUGEN

STYRET INFORMERER
Styret har siden forrige utgave av Ener´n (desember 2014) hatt forberedelse av generalforsamling som sin mest tidkrevende oppgave. Ellers har siste fase av prosjektet med nye
heiser og oppstart av fase 2 av prosjektet med ny og samlet plan for uteområdene (se egen
artikkel) vært viktige oppgaver. I tillegg til de mange mindre, av og til større, «fra dag til
dag-sakene».

GENERALFORSAMLING
Årets generalforsamling gikk av stabelen 24. mars med bedre deltakelse enn på mange år (90
andeler var representert). Den viktigste av de mange sakene i år var spørsmålet om utskifting
av ytterdører til leilighetene. Det ble vedtatt med stort flertall både å endre vedtektene slik at
dette igjen er andelseiers eget ansvar å bekoste og å pålegge de ca 215 andelseierne som har
opprinnelig dør å skifte denne. Dette vil styret i løpet av våren informere mer om hvordan
skal skje. Fyldig protokoll med alle vedtakene på generalforsamlingen er distribuert til alle
leiligheter / andelseiere.

DE NYE HEISENE
Avslutning av hele prosjektet er forsinket med om lag en måned. Seks nye heiser er til nå
overtatt og i drift. Det som gjenstår er overtakelse av heis nummer to i Enerhauggata 7 og i
Smedgata 34, som KONE varsler skal være klare innen 15. april 2015.
Etter påske vil det bli montert bedre belysning foran alle heisdører (etter pålegg fra
Heiskontrollen), historiske plakater vil igjen bli satt opp i de nye heisene og nødvendig ekstra
renhold etter at alle heisarbeider er avsluttet blir foretatt.

ANDRE TING I PERIODEN
•
•
•
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Nye og sikrere automatiske døråpnere vil bli montert i inngangspartiet i høyblokkene.
Det er satt opp et ekstra overvåkingskamera i kjelleren i Enerhauggata 5 etter en del
innbrudd i boder.
De gamle trykkøkingspumpene er skiftet ut i Enerhauggata 7 og Smedgata 34. Da har
hele borettslaget nye eller nyere pumper, noe som gir sikrere fyring.

ENDRINGER PÅ
FACEBOOK-SIDEN
Vi sees på Facebook
Etter ønske fra flere beboere og en vurdering fra styret, har vi bestemt oss for å opprette en
lukket gruppe på Facebook, der beboerne kan diskutere borettslaget vårt. Den opprinnelige
facebooksiden leverer nyhetsstrømmen til våre nettsider på ebrl.no, og vil derfor i framtiden
benyttes til å annonsere informasjon fra borettslaget, slik at de som ikke er på Facebook kan
få med seg disse på nettsidene.
Den nye, lukkede facebookgruppen finner du på denne adressen:
www.facebook.com/groups/enerhaugenborettslag/

NØKKELBRUK I
BORETTSLAGET
For å kunne bruke de nye elektroniske nøklene våre på best mulig måte, kan det lønne seg å
vite hvordan de fungerer.
Når du stikker nøkkelen inn i låsen, så leser den av informasjon fra en metalltråd på den glatte
siden av nøkkelen. Låsene er elektroniske, men er ikke koblet til strøm. Strømmen genereres
når du stikker nøkkelen inn i låsen. Derfor er det viktig at du ikke er for brå når du skyver
nøkkelen inn. Dersom du opplever problemer, kan det skyldes at metalltråden på nøkkelen
din har fått noe ”drit” på seg. Tørk den forsiktig av og forsøk igjen.
Den store fordelen med de elektroniske nøklene er at vi kan slette tilgangene til nøkler som
blir mistet eller stjålet. Derfor er det veldig viktig at du gir beskjed om du mister en nøkkel.
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FIRE GENERASJONER
PÅ ENERHAUGEN
Nesten øverst i blokka i Enerhauggata 7 bor Jørgen og Ingvild Tinglund Bøckman med utsikt
over hele Oslo. I høst ble paret i 11. etasje foreldre til lille Idun som dermed representerer 4.
generasjon i rett linje som bor i den samme leiligheten.
Besteforeldrene til Jørgen, Margit og Harry Himberg, flyttet inn i borettslaget i 1963 da blokka
var ny. Egentlig hadde de ikke nok ansiennitet, men fikk bytte med en familie som hadde
førsterett fordi de var blitt tvangsflyttet fra den gamle trehusbebyggelsen. Etter at moren til
Jørgen giftet seg flyttet hun med sin mann inn i Smedgata 34. Kort tid etter at Jørgen var født
flyttet de til Haugerud, mens besteforeldrene fortsatt ble boende på Enerhaugen resten av sitt
liv. Jørgen arvet leiligheten etter sine besteforeldre på slutten av 90-tallet og er dermed tilbake
til sine røtter på Enerhaugen.
Jørgen har gjort enkelte forandringer i 3-romsleiligheten etter at han overtok, men har
beholdt det originale gulvet, har fortsatt adskilt bad og toalett og har tatt vare på den retro
kjøkkeninnredningen fra 1960-tallet. Leiligheten har blitt malt i nye farger og borte er den
gamle blomstertapeten i oransje farge. De har bevisst valgt å ta vare på en del av møblene og
preget fra den gangen besteforeldrene til Jørgen bodde her. Det var ikke like enkelt å få plass
til oppvaskmaskin på kjøkkenet, men med litt spesialtilpasning har de også fått det på plass.
Ingvild og Jørgen er begge arkeologer og har en felles interesse i å ta vare på gamle
kulturskatter og formidle kunnskapen sin videre til nye generasjoner. Mens Ingvild jobber
sentralt i Oslo, har Jørgen litt lengre reisevei til sin jobb ved et museum på Hønefoss. Paret
traff hverandre i 2008 og har funnet seg til rette i borettslaget på toppen av Oslo sammen med
sin nå 7 måneder gamle datter.
Den gangen Jørgen overtok leiligheten sommeren 1999 var det flere av de eldre beboerne i
blokka som kjente hans besteforeldre og dermed var det lett å slå av en prat og komme i kontakt
med naboene. Når Jørgen skal trekke frem de største endringene i borettslaget igjennom
alle årene han har bodd her så er det selve utsikten fra kjøkkenet og balkongen som er den
merkbart største forandringen. Mens han tidligere kunne se mot sjøen, jernbaneskinnene og
Akershus Festning, er det Barcode-rekka og litt fjordgløtt som preger synet fra kjøkkenvinduet
i dag. Han synes også miljøet i borettslaget har forandret seg i løpet av årene fordi mange av de
eldre beboerne har falt fra og det har kommet inn en del yngre folk og flere småbarnsfamilier.
Familien i 11. etasje trekker frem Enerhaugen som en trivelig oase i et område med lite trafikk,
samtidig som det er veldig sentralt. Nå håper de at de varslede parsellhagene blir realisert og at
de i fremtiden får mulighet til å flytte grønnsakhagen i blomsterkassene på verandaen over til
en litt større hageflekk. Hvorvidt den 4. i generasjonsrekka i samme leilighet følger etter sine
foreldre og blir arkeolog vites ikke, men kanskje blir det en gartner i stedet.
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Harry Himberg, Jørgen og Margit Himberg (Enerhaugen 1981).

Jørgen T. Bøckman med lille Idun på fanget og mor Metten (Enerhaugen 2015).
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PLAN FOR UTEOMRÅDER
Parsellhager på Enerhaugen
På generalforsamlingen i mars informerte vi kort om fremdrift i planprosessen for oppgradering
av uteområdene våre. Vi har siden det jobbet videre med arkitektkontoret LARK og fått en
detaljert plan for parsellhager, som det var stor etterspørsel etter i beboerundersøkelsen vi
gjennomførte i vinter. Parsellhagene vil bli plassert innerst på området som grenser mot
Langleiken barnehage, Villa Enerhaugen og St. Halvard kirke, og vil romme ca 40 stk parseller
à ca. 5 m2. Det vil bli tilgang til vann og strøm i tilknytning til parsellene, samt tilrettelagt for
redskapsbod, arbeidsbenker, kompost mm. I tillegg vil vi etablere parseller langs husveggen på
baksiden av Smedgata 32, et område som i dag preges av endel uønsket aktivitet på kvelds- og
nattestid. Tanken er passasjen vil sperres av og kun bli tilgjengelig for borettslagets beboere.
I tillegg til parsellhagene vil det bli gjort en generell oppgradering av området bak kirken
med forbedret tilgjengelighet i form av ny sti med fast dekke og økt belysning. En opprydding
av busker og kratt håper vi vil gjøre området mer innbydende, og at økt innsyn vil gjøre det
mindre attraktivt for uvedkommende. Området vil fremdeles kunne benyttes til hundelufting
da vi får en inngjerding av parsellhagene.
Vi forventer å få inn tilbud fra anleggsgartnere innen sommeren og håper (med forbehold
om tilgjengelighet) at arbeidet kan komme i gang på sensommeren slik at parsellene i alle
fall er klare til bruk neste sesong. Når vi har mer konkret informasjon om ferdigstillelse av
prosjektet kommer vi med informasjon om tildeling av parseller. Det vil bli lagt opp til at
parsellholderene konstituerer seg som gruppe og tar ansvaret for drift og vedlikehold av
parsellene, og på den måten vil parsellholderene få en aktiv rolle og medbestemmelsesrett
for området.
Kreative navneforslag på parsellhagene mottas for øvrig med takk!
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Planlegging av uteområdene
Parallelt med planleggingen av parsellhagene er styret i gang med å lage en helhetlig plan for
uteområdene. Dette innebærer å få tegnet forslag til nødvendige og ønskede oppgraderinger,
innhente priser på forslagene og gjøre prioriteringer ut fra dette
Styret ser uansett ikke for seg å gjøre omfattende grep som endrer områdene i dag, men vi
ser behov for å koordinere og planlegge hvor vi skal bruke tid og penger i årene som kommer
samt at alt gjøres med tanke for helheten. Med det ønsker vi å:
•
•
•
•
•

Markere tydeligere enn i dag hva som er borettslagets eiendom, men uten å stenge folk
ute unødig.
Gjennomføre oppgraderinger som minsker kriminalitet og uønsket aktivitet på våre
områder, for eksempel ved belysning, beskjæring av trær og busker, ny beplantning etc.
Legge til rette for at flere og større deler av uteområdene tas i bruk, bak St. Hallvard
kirke og foran Smedgata 34.
Bedre tilgjengeligheten for bevegelseshemmede
Legge til rette for mer sykling gjennom lettere tilgjengelig sykkelparkering

Planleggingen fortsetter i 2015, og vil resultere i en oppgraderingsplan som iverksettes etter
at parsellhagene er ferdige i høst. . Vi har allerede fått mange gode forslag i forbindelse med
spørreundersøkelsen vi la ut på facebook i vinter, så om du har innspill til ting vi bør huske på
er det bare å sende en epost til eivind@ebrl.no eller pia@ebrl.no
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Kart over uteområdene våre

Plass for
opphold/
oppbevaring.
Vannuttak

Bod

Antall parseller:
43 stk
Ca 5 m2 per parsell
Enkelte større

+ 29
Arbeidsbenker

+ 29
Plass for
opphold.
Vannuttak

+ 28,5

Kompostbinger

+ 29

+ 29

+ 29,5

+ 28,5
+ 29

+ 29,5

1:12

+ 30

+ 29
1:12

+ 28

+ 29,5?

Port inn til område, i samråd med kirke (på
kirkens eiendom). Port trekkes så langt
bak for ikke å bryte opp kirkens form.
Festes mellom eks. gjerde og kirkebygg.

+ 28,5

1:12

+ 27,5
1:12

1:10
1:10

+ 27
+ 27,5

+ 26,5
+ 27

+ 26
+ 26,5

+ 28
+ 28,5
+ 28,5

+ 29,5

+ 29

1:10

1:10

+ 26
+ 25
+ 25,5

+ 29

Eks. trær i
området
beskjæres

+ 28,5

9200

Enerhaugen borettslag

Eks. trapp
beholdes

v/styreleder Eivind Løvdal

Hovedprosjekt

Enerhaugen borettslag

14.04.2015

KG

KG

YD

Detaljplan, parsellhager
Postboks 457 Skøyen
0213 Oslo
Tlf. 23 13 12 00
post@larklandskap.no

-/A3 1:200

LA-02-300
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BLI TØYENRAVN?
“Tøyenravnene” ble etablert i januar 2015 i samarbeid med den landsomfattende
organisasjonen “Natteravnene”, utekontakten i bydelen, forebyggende avdeling i Oslo-politiet,
samt bydelens prosjektkontor for Tøyensatsinga. Natteravnene er basert på frivillighet og
lokale ildsjelers innsats gjennom mange år. Natteravngruppene er organisert lokalt og inngår
i et landsdekkende nettverk med Natteravnrådet og Landsmøtet som øverste organ.
Vi Tøyenravner bryr oss om det som skjer i vårt eget nærmiljø. Vi er en gjeng med trygge
voksne som går gatelangs sammen for å holde nabolaget under oppsikt og å være tilgjengelige
for barn og ungdom. Tøyenravnene vil vandre i nærmiljøet på ettermiddag/ kveldstid og være
tilstede for barn- og unge som leker utendørs og forebygge uønsket aktivitet i nærmiljøet.
De som ønsker å delta må belage seg på å gå tur i nærområdet ca en gang pr mnd. Å være
natteravn er en fin måte å bli kjent med nabolaget på og vi har alltid lyst på flere folk å gå med.
Ta kontakt her på Facebook eller send en mail til toyenravnere@gmail.com

Heidi Marie Kriznik og Tonje Reinsvollsveen fra EBRL på vandring for noen uker siden
sammen med en hyggelig Kampen-beboer som også gjerne ville ravne på Tøyen.
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KONTAKTINFORMASJON
Styret:
Eivind Løvdal
Patrick Storm-Jansen
Geir Erik Moen
Rune Berge
Pia Hasselknippe
Tonje Reinsvollsveen
Leif Skuterud

Leder
Nestleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
1. varamedlem
2. varamedlem

eivind@ebrl.no
patrick@ebrl.no
geir@ebrl.no
rune@ebrl.no
pia@ebrl.no
tonje@ebrl.no
leif@ebrl.no

Vaktmester-kontoret:

Tlf: 22 19 08 08
Tlf: 92 22 79 76
Tlf: 92 64 72 68 (kun sms)

vaktmester@ebrl.no

Alf Idar Johansen
Dan Terje Pedersen
Øyvind Haakenstad

Besøkstid: I fyrrommet, Enerhauggata 7
Hverdager kl 11:30 til 12:00, eller etter avtale.

Daglig leder:
Jon Pelle Kjellstrøm

Tlf: 22 68 65 62 / 944 88 103

pellek@ebrl.no

Besøkstid: På kontoret, Smedgata 32 (inngangen mot barnehagen)
Mandag kl 17 til 18, samt tirsdag / torsdag på dagtid etter avtale.

Ansvarlig for garasjer, parkeringsplasser & utleieboder:
Eivind Åse

Tlf: 90 98 79 80

garasje@ebrl.no

Besøkstid: På kontoret, Smedgata 32 (inngangen mot barnehagen)
Mandag kl 17 til 18, eller etter avtale.

Web:
www.ebrl.no
www.facebook.com/enerhaugenborettslag
www.facebook.com/groups/enerhaugenborettslag/
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TIPS OG INNSPILL? Hvis det er noe du savner informasjon om eller har andre tips
og innspill er du velkommen til å ta kontakt med oss. Send en e-post til styret@ebrl.no

