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Vi fyller 50 år!
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Hurra for Hauen!
Enerhaugen borettslag fyller 50 år! Blokkene på Enerhaugen er et landemerke i Oslo og en
viktig del av byens nyere historie. Dette vil vi markere med fest og moro, men også med
aktiviteter som handler om borettslagets fortid, nåtid og framtid. Vi håper så mange som
mulig har anledning til å være med på de forskjellige arrangementene i løpet av året.
For å markere jubileet vårt, har styret oppnevnt en jubileums- og bokkommite som planlegger
de forskjellige aktivitetene. Komiteen består av Mons Vedøy, Leif Pareli, Trine Lynggard og
Tron Hirsti.
De siste årene har sommerfesten blitt en fin tradisjon, med grilling av pølser på plenen
mellom E5 og E7. I år finner den sted den 12. juni, og da utvider vi konseptet litt: Vi beholder
pølsegrillingen for store og små om ettermiddagen og inviterer deretter til sommerfest om
kvelden med lansering av jubileumsboka på utestedet Lyst på Sørli plass.
Den 7. oktober blir det en mer offisiell markering av jubileet i festlokalet i St. Hallvard kirke.
Vi inviterer også til byvandring i nærområdet vårt og besøk ved Folkemuseet, der noe av
bebyggelsen fra gamle Enerhaugen står.
Nærmere informasjon om arrangementene vil komme i de neste utgavene av Ener’n.
Vel møtt!

Program for jubileumsåret 2014
Byvandring på Enerhaugen: Onsdag 14. mai
Sommerfest med boklansering: Torsdag 12. juni
Ettermiddag: Pølsefest for store og små på plenen mellom E5 og E7
Kveld: Jubileumsfest på Lyst, Sørli plass
Ekskursjon til gamle Enerhaugen på Folkemuseet: Søndag 7. september
Jubileumsfest, St. Hallvard kirke: Tirsdag 7. oktober
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Bidra til jubileumsboka
Riving av den gamle trehusbebyggelsen på Enerhaugen og byggingen av modernistiske
høyblokker har vært et omstridt tema i Oslo helt fram til i dag og utgjør en viktig del av
Oslo bys arkitektoniske og byplanmessige historie. Styret i Enerhaugen borettslag har derfor
bestemt at det skal lages ei jubileumsbok som en av flere jubileumsmarkeringer i 2014.
Jubileumsboka skal være en gjennomgang av borettslagets utvikling og historie, med
hovedvekt på beboernes egne fortellinger om «livet på Hauen» gjennom tidene. Samtidig skal
livet på Enerhaugen settes inn i en bredere sammenheng med Oslos byutvikling og arkitektur,
og boka vil derfor forhåpentligvis være interessant for mange flere enn beboere her. I tillegg til
artikler skrevet av redaksjonen, er fagfolk og skribenter med kompetanse innenfor ulike felter
som byhistorie, arkitektur og kultur invitert til å bidra.
Jubileumsboka skal bidra til å gi dagens enerhaugbeboere en opplevelse av tilhørighet
gjennom å lære om historien bak etableringen av høyblokkene og livet her gjennom femti år.

Har du bilder eller historier?
Redaksjonen for jubileumsboka ønsker å komme i kontakt med beboere som vil fortelle litt
om hvorfor de bor akkurat her og hvordan de liker seg. Vi vil både ha historier fra «gamle
dager», om hvordan livet her var da i forhold til nå, og inntrykk og synspunkter fra de som
har flyttet inn de siste årene.
Boka vil bli rikt illustrert med bilder, og da trenger vi bidrag fra beboerne. Gamle og nyere
bilder fra både fellesområdene og fra leilighetene er ønskelig. Dersom du vil stille opp til
intervju eller har bilder som kan være av interesse, ta kontakt med:
Trine Lynggard, tlf: 971 61 957 (bortreist 8.–20. mars). E-post: trineindo@yahoo.no
Leif Pareli, tlf: 482 00 258. E-post: pareli@online.no
Mons Vedøy, tlf: 411 27 956. E-post: mons.vedoy@gmail.com
Frist for å sende inn bilder og historier: 1. april
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