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– MEN SÅ GJØR NOE, DA! EN SISTE OPPFORDRING FRA STYRELEDER
– PARSELLHAGER PÅ ENERHAUGEN
– CANAL DIGITAL (SPØRSMÅL OG SVAR)

STYRET INFORMERER
DE NYE INNGANGSDØRENE
TIL LEILIGHETENE
DVS Entreprenør er hovedsak ferdig med
å montere dører av type D1 og D2, samt
boddører i trappeløp i høyblokkene. Det
har vært problemer med nye låser på noen
få dører, noe DVS retter opp. Ellers har det
vært få klager til styret.
Beklageligvis produserte svenske Daloc feil
D3-dører, og alle de 74 dørene produseres
nå på nytt. Dørprodusenten tar det fulle
ansvaret for feilen og vil, slik kontrakten
sier, betale dagmulkt. Det betyr at hele
prosjektet ikke blir ferdig til påske slik
planen var, men først ca midt i april måned.

DET BLIR IGJEN MULIG Å
GLASSE INN BALKONGER I
HØYBLOKKENE
Styret sa for noen år tilbake stopp til mer
innglassing av balkonger. Bakgrunnen var
blant annet at enkelte beboere behandlet
sin glassede balkong som et nytt innerom,
med alvorlige kondensskader på mur som
resultat.
Forutsatt at man respekterer at en innglasset
balkong er et uterom og at det er forbudt
å legge varmekabler eller bruke andre
varmekilder som skader muren, kan man
nå igjen bestille innglassing fra Lumon. Det
andre firmaet som har levert innglassing
hos oss, Norsk Balkonginnglassing - NIKA,
er konkurs. I ny avtale med Lumon inngår
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derfor at de også skal prøve å hjelpe beboere
som får problemer med sin gamle NIKAinnglassing, om den da er mulig å utbedre.
I løpet av mars får alle infoskriv fra Lumon
med priser etc. i sin postkasse.

PROBLEM MED
POSTKASSESKILTENE
Skiltjungelen på våre postkasser er i dag
ganske uensartet og ofte uoversiktlig. Som
et første skritt mot bedring vil vaktmestrene
fra 15. mars ha ansvar for å bestille ensartede skilt til alle nyinnflyttende beboere
– betalt av borettslaget.

DAGLIG LEDER-ORDNINGEN
Styret minner om at Jon Pelle Kjellstrøm
i snitt kun jobber en dag i uka. I praksis
blir det som oftest to halve dager, men
varierende prioriteringer betyr at det ikke
blir faste ukedager. Forvaltningskonsulent
Anne-Lise Jenseth Johansen i OBOS deler
for øvrig også daglig-leder-oppgavene med
Jon Pelle. På tavla nede i oppgangen finner
du kontaktopplysninger til begge.

Noter at årets generalforsamling
avholdes 19. april kl 18:00 i
St Halvard Kirke – årsmeldingsheftet med beretning, regnskap,
forslag med mer deles om til alle
ca 2 uker før møtet.

MEN SÅ GJØR NOE, DA!
Etter fem år som styreleder i Enerhaugen borettslag gir jeg meg.
Nå er det din tur.
Etter fem år som styreleder i borettslaget
har tiden kommet for å takke for meg.
Hvis du spør om jeg hadde gjort det igjen
er svaret utvilsomt ja; én ting er at man
vokser som person i møte med mange
slags mennesker og betydelig ansvar. Enda
mye viktigere er imidlertid det å være
med på å gjøre en forskjell. En sikrere
dør til leiligheten din, en parsellhage, en
jubileumsbok, et lekestativ eller fungerende
vaskemaskin og radiator. Små og større
ting som kanskje ikke betyr så mye hver for
seg, men som samlet er med på å gjøre dette
til et godt sted å bo.
I løpet av denne denne tiden har jeg og
styret fått hundrevis av forslag til hva vi i
styret, vaktmesterne, administrasjonen,
politiet, politikerne og andre burde gjøre,
burde ha gjort, ikke burde gjort og så videre.
Av og til har det kanskje vært litt mye, men
sett under ett har jeg satt oppriktig pris på
engasjementet. Det betyr at folk bryr seg,
og det er uendelig mye bedre enn at de ikke
gjør det. I tillegg betyr det at vi får gode
innspill og hjelp til å finne nye og bedre
løsninger. Det jeg imidlertid har savnet av
og til, er flere som spør «hva kan jeg gjøre?»
Jeg har derfor et behov for å si at nå er det
din tur, og for å hjelpe deg på vei kommer
her noen tips til hvordan du kan bidra på et
nivå som passer for deg.
– Si din mening, kom med kritikk, men
være konstruktiv. Hvordan synes du
problemet skal løses? Det er lettere å få hjelp
om du har en konkret formening om hva
løsningen skal være.
– Vær høflig.
– Si det høyt når noe er bra. Har vaktmesterne

kommet rett opp for å titte på stoppekrana
di og gitt deg gode råd? Si fra at du satte pris
på det! Har du fått raskt svar på facebook
kl. 22 en søndag kveld? Si takk!
Det betyr mer enn du tror, og alt er ikke en
selvfølge.
– Engasjér deg i en forening, klubb eller
annet som jobber for noe du bryr deg om i vårt
område. Tøyeninitiativet, Tøyenkampanjen
eller Tøyen sportsklubb er gode eksempler.
– Om du ikke finner din klubb eller
forening, lag en ny.
– Snakk med naboen din. Vi får rett som
det er forespørsler om å gi beskjeder mellom
naboer som bor vegg i vegg. En sjelden gang
er det nødvendig å gjøre det på den måten
etter hvert, men å banke på døra ved siden
av er som regel en god start uansett.
– Ask not what your borettslag can do for
you, ask what you can do for your borettslag.
Mange vil ha mye gjort, men det går ofte
fortere om du bidrar selv. Lyst på sykkelskur?
Sjekk ut alternativer, kom med konkrete
forslag, spør styret hva du kan gjøre for å ta
prosessen videre. Irritert over mangelen på
lykter langs Enerhauggata? Ring kommunen
og mas. Sliten av bråk på Gartnerløkka?
Ring politiet. Styret og administrasjonen
har et ansvar, men det har du også.
– Kom på generalforsamling. Der får du
møte en hel haug med mennesker som
er dine naboer, og du får være med å
bestemme viktige ting som angår oss alle.
Takk for meg, og vel møtt på generalforsamlingen 19. april.
Vennlig hilsen
Eivind Løvdal, avtroppende styreleder
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PARSELLHAGE PÅ
ENERHAUGEN
Som et første ledd i oppgradering av
uteområdene har styret det siste året
jobbet med å etablere parsellhage bak
St. Hallvard kirke. Arbeidene begynte i
februar, og parsellene vil være klare til bruk
i begynnelsen av mai. Oppgraderingen av
hele dette området vil være klart i løpet av
sommeren.
Vi får ca. 76 parseller på området bak kirken
samt 16 parseller bak Smedgata 32. Hver
parsell vil utgjøre ca. 2 kvm dyrkeområde
(2 pallekasser à 80x120 cm). Det vil være
et årlig leiebeløp tilknyttet hver parsell for
å dekke direkte og indirekte kostnader.
Leiebeløpet vil bli fastsatt av styret i EBRL.
For den første driftssesongen er denne satt

til 350 kr. Første gangs tildeling av parsell
vil skje ved loddtrekning, og deretter etter
ansiennitet på venteliste for parsell. Beskjed
om hvem som har fått tildelt parsell vil bli
gitt etter organisering av parsellhagen er
vedtatt på generalforsamlingen den 19. april.
Det vil avholdes konstituerende møte for
hagelaget den 3. mai kl.18.00 i St. Hallvard
kirke, der samtlige beboere som har blitt
tildelt parsell oppfordres til å møte.
Om du er interessert i å være med i
trekning av parsell, så meld din interesse
ved å følge link på vår hjemmeside
www.ebrl.no/prosjekter, eller klipp og fyll
ut skjema under og legg i vaktmester sin
postkasse innen 19. april.

Påmeldingsskjema:
NAVN (Kun én søknad per leilighet)

ADRESSE OG LEILIGHETSNUMMER

HVA SYNES DU PARSELLHAGEN SKAL HETE?

Telefon:
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E-post:
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nederst: Blokkene på Enerhaugen ruver over Grønlandsleiret. Skjæringen til den
nyanlagte Åkebergveien har kuttet bort sørskrenten av haugen, og vi ser luftinntaket til
T-banen, som går rett under haugen. Senere er krysset blitt omregulert og er nå Helga
Helgesens plass.

I MIDTEN: Vinterstemning i gata Langleiken, med utsikt sørover mot Enerhaugplassen.
Bildet til høyre har en mer sommerlig stemning, med passiar på en trapp i Johannesgata, en gang på femtitallet. Huset til høyre i bildet er bevart på Norsk Folkemuseum.

ØVERST: Et utsiktsbilde tatt sørover fra et loftsvindu i Grønland gamlehjem (nå Villa Enerhaugen) gir inntrykk av den tette bebyggelsen på Enerhaugen, med mange forfalne
bakgårdsbygg, men også idylliske kroker med trær og busker i blomst.

De nye blokkene ruvet kraftig i bybildet, på en tid da det knapt fantes andre høyhus i Oslo sentrum enn regjeringsbygget og et par forretningsbygg. Ikke å undres over at de fra første stund var sterkt omstridt.

NaVNET ENERHaugEN er kjent fra 1700-tallet, da det lå en husmannsplass her. Etter 1814 ble området oppdelt
i små tomter der folk kunne bygge slik de selv ønsket eller hadde råd til, og i 1842 bodde det 1200 mennesker
her. Husene var små og bygd av tilfeldige materialer, for området var utenfor bygrensen og dermed utenfor byens
krav om murbygg mot brann. Folk bodde tett og trangt, og husene manglet vann, som måtte hentes ved Akerselva. I 1859 ble Enerhaugen innlemmet i byen. Da ble det satt opp vannposter i gatene, der folk kunne hente vann
til husholdning og rengjøring. Klesvask foregikk utendørs ved vannpostene. Alt i alt var boligstandarden her noe av
den dårligste i hele Oslo. Utover 1900-tallet kom det derfor forslag om å rive den gamle bebyggelsen og bygge
nye, moderne boliger i form av høyblokker. Andre ville beholde trehusbebyggelsen og heller modernisere de små
husene. Etter mange års diskusjoner ble det vedtatt å rive, og omkring 1960 ble hele den gamle bebyggelsen jevnet med jorda.
Det hadde vært laget flere forslag til hvordan den nye bebyggelsen skulle bli. Til slutt var det en reguleringsplan
av arkitekt Kjell Lund som ble utført. Han tegnet også St. Hallvard kirke med sin særpregete omvendte kuppel.
Arkitekt Sofus Hougen tegnet borettslagets fire høyblokker og to lavblokker, med tilsammen 472 leiligheter. Senere har det gjennom årene skjedd flere endringer, slik som teglsteinskledning på de originale betongveggene i
1993, mens balkongfrontene av betong ble erstattet av glass i 2001. Mer om Enerhaugens historie og blokkenes
arkitektur kan leses i borettslagets jubileumsbok På topp i Oslo.

TIL HØYRE: Bilene kjører i krysset Grønlandsleiret
– Platous gate. Her skulle det gjøres plass til både
T-bane og den nye Åkebergveien, og husene på kanten av haugen sto snart for fall. Idag er dette Helga
Helgesens plass.

OVER, TIL HØYRE: Johannesgata 14 var et av de
fem husene fra gamle Enerhaugen som ble tatt vare
på og satt opp igjen på Norsk Folkemuseum. Her sett
fra Langleiken, en gate som gikk fra Enerhaugplassen
og nordover, der navnet nå er bevart i barnehagen. I
bakgrunnen gamlehjemmet, bygd i 1928. Det er den
eneste bygningen på haugen fra før 1960 som ble
stående.

OVER: Krysset Sørligata og Johannesgata. Både vannposten og husene bak ble revet, og Enerhauggata
1 står nå tvers over Johannesgatas løp. Bare hagemuren lengst til høyre finnes fremdeles, ved svingen i
Sørligata, og er et av de få fysiske spor av det gamle
Enerhaugen.

aNTaLL bEbOERE
pR 2015: ca 1500

Foto: Oslo museum og Norsk Folkemuseum. Tekst: Leif Pareli. Montasje:........ 2015

Plakatene trykkes på akryl så de skal tåle slitasje i heisene, og vi
håper dette blir et velkomment tilskudd til bomiljøet.

– ENERHaugEN bORETTSLag –

Blokkene under bygging, ca 1963. E7 er nesten ferdig, mens E5 er kommet halvveis, og E3 er såvidt påbegynt. Gammel bebyggelse
står ennå der St. Hallvard kirke er i dag. Beboerne der må fremdeles hente vann i de gamle vannpostene.

O p p f Ø R T:
1963 – 1965

Noen har kanskje savnet de fine plakatene vi hadde i de gamle
heisene med bl.a. gamle Enerhaugen? I løpet av våren får vi nye,
oppdaterte versjoner av disse samt flotte oversiktsbilder over Oslo.

NYE HEISEPLAKATER

SPØRSMÅL OG SVAR OM NY
TV-AVTALE FRA CANAL DIGITAL
Styret har reforhandlet TV-avtalen
borettslaget har med Canal Digital og
i den forbindelse har det kommet en
del spørsmål til styret. For å oppklare
eventuelle uklarheter har vi samlet opp
en liste spørsmål som spenner fra det
mest grunnleggende ved TV-tilbudet
til spørsmål av mer kuriøs art som vi
forhåpentligvis kan besvare her.

Hvorfor har dere
reforhandlet TV-avtalen
med Canal Digital?

Det analoge tilbudet (kabel rett i veggen)
slukkes i løpet av kort tid og du vil trenge
dekoder (TV-boks) i fremtiden for å få inn TVsignalene. Nå som borettslaget har forhandlet
frem en ny TV-avtale slipper du som beboer
å betale kortavgift (kr 25,- per måned), kjøpe
utstyr (boksen koster veiledende kr 3500,-) og
du får flere TV-kanaler å velge mellom.

TV-avtalen til borettslaget har ikke
vært reforhandlet på mange år og
kostnadene var uforholdsmessig høye
for et borettslag av vår størrelse. I tillegg
varslet Canal Digital at det analoge TVnettet vil bli skrudd av i løpet av et års
tid. Styret besluttet derfor å undersøke
muligheten for å oppgradere tilbudet
samtidig som vi forhandlet på pris.
Borettslaget sparer mer enn kr 250 000,- i
året og du som beboer får et bedre og mer
fremtidsrettet TV-tilbud.

Hva gjør jeg med den nye
TV-boksen dersom jeg ikke
har planer om å benytte meg
av den?

Hva er nytt i den nye TVløsningen til borettslaget
sammenlignet med den
forrige?

TV-boksen skal følge med leiligheten dersom
du flytter ut av borettslaget slik at neste beboer
kan overta utstyret og abonnementet. Dersom
du har et aktivt abonnement på andre tjenester
enn grunntilbudet som følger av denne avtalen
er du selv ansvarlig for å si opp disse (tlf: 06090).

Det nye digitale TV-tilbudet som alle i
borettslaget nå har fått inneholder 36 faste
og inntil 15 valgfrie kanaler. TV-dekoderen
gir deg mulighet for å ta opp inntil 3 TVprogram samtidig som du ser på en fjerde
TV-kanal. I tillegg kan du leie film, se på
TV i HD-kvalitet og overføre TV-signalene
til et nettbrett dersom du ønsker å se på TV
i badekaret eller på soverommet.
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Hvorfor har alle fått ny boks/
dekoder for å se på TV når
det har fungert fint uten frem
til nå?

Ta vare på TV-boksen i din leilighet inntil
du har bruk for den eller nye andelseiere er
på plass. Utstyret du har fått utdelt tilhører
Canal Digital og det er ditt ansvar å ta vare
på den inntil den tas i bruk.

Hva gjør jeg med TV-boksen
og abonnementet når jeg flytter ut av borettslaget?

Jeg har ikke TV og ønsker ikke
å betale månedsabonnement
eller TV-lisens. Hva gjør jeg da?
Dersom du ikke kommer til å benytte TVboksen kan du ta kontakt med Canal Digital
(tlf: 06090) og be de deaktivere utstyret.
Boksen skal allikevel oppbevares i din

leilighet inntil ny informasjon foreligger eller
ny andelseier overtar. TV-abonnementet vil
allikevel belastes din husleie da dette er en
kollektiv avtale. Du er selv ansvarlig for å
søke fritak fra NRK-lisensen dersom du
mener at vilkårene for dette er til stede.

Kan vaktmester eller styret
ta vare på TV-boksen siden
jeg ikke har tenkt å benytte
meg av den?
Nei, du er selv ansvarlig for å ta vare på
utstyret i egen leilighet inntil ny informasjon
foreligger. Vaktmesterne og styret har
ikke kapasitet til å tilby oppbevaring av
TV-bokser.

Jeg har bredbåndsruteren
min på et annet sted enn
selve tv-boksen og ønsker å
koble meg opp til det trådløse
nettet i leiligheten for å
benytte TV-tjenester som
krever internett-oppkobling.
Hvordan går jeg frem?
Til tross for at vi har inngått avtale om å leie
den mest avanserte TV-boksen til Canal
Digital så er ikke trådløs internettmottaker
standard i pakken du har fått installert.
Grunnen til dette er at Canal Digital
tilbyr internett til alle sine kunder via
koakskabelen (samme kabel som benyttes
til TV). I og med at borettslaget har valgt
en annen internett- leverandør som leveres
via fiber (Opennet/Bahnhof) så må
du koble TV-boksen opp mot
bredbåndsmodemet ditt ved hjelp
av en nettverkskabel.
Dersom
du
er
avhengig av trådløs
oppkobling kan
du bestille en
USB-adapter som
kobler
boksen

trådløst til ditt bredbåndsnettverk. USBadapter kan bestilles på nettsidene til Canal
Digital eller per telefon til kundesenteret
(tlf 06090) og eventuelle kostnader belastes
andelseier.

Jeg har akkurat flyttet inn i
borettslaget, men det finnes
ingen TV-boks i min leilighet.
Hva gjør jeg for å skaffe ny?
Dersom du har kontaktinformasjon til
tidligere andelseier kan du forsøke å få
tak i vedkommende for å høre om de har
fått med seg dekoderen på flyttelasset.
Hvis dette ikke løser situasjonen kan du
kontakte Canal Digital for å opplyse om at
du er ny andelseier og at det mangler TVboks i din leilighet (tlf: 06090).

Jeg har en moderne TV som
har innebygd digital mottaker
og ønsker å sette TV-kortet
rett inn i TV-skjermen uten å
benytte boksen. Hvordan går
jeg frem?
Kortleser bestilles fra Canal Digital og
eventuelle ekstra kostnader belastes
andelseier. Programkortet som følger med
TV-boksen kan benyttes i kortleseren, men
må om-programmeres av Canal Digital før
bruk. Kontakt kundesenteret på tlf 06090.
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Husk generalforsamling som avholdes tirsdag 19. april kl 18:00
i menighetssalen i St. Hallvard Kirke!

Styret ønsker alle beboere en riktig

God påske!

