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TØYENLØFTET ER I GANG
SKOLESTART PÅ TØYEN SKOLE

GI BESKJED
GO’KVELD

LEDER
Dette nummeret av Ener’n bærer preg av vilje til å skape et godt sted å bo. Tøyen er midt i en
prosess av positive tiltak, og det skjer mye som vi som Enerhaugbeboere har interesse av. Vi
oppfordrer alle til å engasjere seg og å bidra til å gjøre nabolaget til et godt sted å bo, og et godt
sted å vokse opp. Det er mange muligheter til å bidra, og vi belyser her noen slike tiltak. Man
behøver slett ikke engasjere seg politisk eller i stor skala for å gjøre en innsats for et positivt
lokalmiljø.
Som mange har lagt merke til, har Gartnerløkka, parken på nedsiden av E1 og E3 hatt
hyppige besøk av et tyngre rusmiljø i sommer. Dette er ikke ønskelig og engasjement har blitt
vekket hos både styret og flere beboere som har tatt kontakt med oss eller lagt ut meldinger
på Facebook. Hva styret har foretatt seg står nevnt på side 10. Vi oppfordrer herved til å ta
Gartnerløkka tilbake! Bruk området og vis at det ikke er et fristed for kriminelle aktiviteter. Et
beboerforslag er å arrangere noe positivt for beboerne våre i noen dager på rad. Dette kan for
eksempel være piknik, grilling, leker av forskjellige slag eller bare å oppholde seg der. Dersom
flere synes dette er en god idé foreslår vi at arrangement avtales på Facebook beboerne i
mellom, og at en melding sendes daglig leder eller vaktmester som kan sette opp et lite notis
i blokkene til de som ikke er medlemmer av Facebook-gruppen vår. Det er selvfølgelig også
kjempeflott om beboere tar parken i bruk uten at det er arrangert. Forøvrig bør det nevnes at
det kjøpes/selges og brukes diverse dop der, og at dette kan finnes i busker og kratt. Pass godt
på barna og vær obs på hva de plukker opp. Ser du noe som ikke bør være i parken, ikke nøl
med å ringe politiet på 02800!
Åse Brandvold som bor i borettslaget har bidratt med en tekst om Tøyenløftet, samt tipset
oss om tiltaket ”Go’kveld” som er omtalt i dette nummeret av Ener’n. Slike initiativ setter vi
stor pris på, og vi mottar gjerne tips om hva vi bør skrive om samt gjesteartikler fra beboere.
Flere frivillige trengs for å gjennomføre ”Go’kveld” annenhver uke, så her er nok en mulighet
til å bidra.
Forsidebilde tatt av Kristin Aandal i E7. Bilde av rose tatt av Eivind Åse.
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STYRET OPPDATERER
Sommeren er over og styret er for lengst i gang med en aktiv høstperiode:

Vedlikehold av balkonger og fasader i Enerhauggata 1
Etter anbudsinnbydelse gjennomført av OBOS Prosjekt på vegne av borettslaget, ble firma
Consolvo AS valgt som entreprenør for dette omfattende arbeidet som er budsjettert med
en totalkostnad på 1,7 millioner (inklusive byggherrereserve og ev. uforutsette kostnader).
Stillaser ble satt opp fra 21. august på nedsiden av bygget (mot Borggata). Stillasene på fasaden
mot Enerhauggata skal etter planen settes opp fra ca 29. august. Når alle stillaser er satt opp,
vil Consolvo jobbe på begge sider av bygget parallelt. Hele prosjektet skal i følge kontrakten
være avsluttet 25. oktober 2013.
Styret har lagt inn i kontrakten med Consolvo at støyende arbeider kun kan skje hverdager
mellom kl 07:30 og 17. Firmaet har beklaget at deres underleverandør A-stillas har jobbet
tidsmessig ut over dette og lover at det ikke skal skje igjen.

Asfaltarbeidene ferdige
Parkeringsområdet ut for Enerhauggata 7 og brannveien på nedsiden av Enerhauggata er nå
nyasfaltert.

Innbrudd i kjellere
Det har beklageligvis vært flere omganger med innbrudd i boder i begge kjelleretasjene i
Enerhauggata 3 i sommer. Gjennomgang av opptakene fra overvåkingskameraene ga
dessverre ingen holdepunkter om hvem gjerningsmennene var. På denne bakgrunn, og
fordi vi vet det er nøkler på avveie, har styret besluttet å påskynde arbeidet med å realisere
generalforsamlingens vedtak om å innføre et nytt, moderne lås- og nøkkelsystem i hele
borettslaget.
Styret har oppfordret beboere i nr 3 inntil videre å ikke oppbevare verdigjenstander i bodene.
Det samme råd går med dette også til dere i de andre blokkene.

Nye heiser
Styret har i august godkjent forslag til fremdriftsplan fra ÅF Infrastruktur AS, som skal bistå
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oss med det store heisprosjektet. Etter planen skal hver høyblokk få 2 store heiser (ikke en stor
og en mindre som i dag). Anbudsrunden for valg av entreprenør skal avsluttes i høst, og de
første nye heisene kan – med forbehold – bli montert mai/juni 2014.

Andre ting på gang
27. september skal Trygg & Sikker forhåpentligvis avslutte arbeidet med å rette opp avvik i
de resterende 53 leilighetene (og komme inn i de siste 8 de ennå ikke har fått tilgang til). Alle
de aktuelle leilighetene er varslet skriftlig (i postkassene). Påminnelse blir distribuert ca en
uke før.
Firmaet Rørteknikk AS kommer senere i høst til å gjennomføre den lenge planlagte
varmtvanns-kontrollen i leilighetene for å avdekke årsakene til de problemer som en del har
i dag.
Canal Digital har lagt på prisen for levering av TV-signaler til borettslagene med kr 20 pr
måned fra 1. juli 2013. Dette sannsynligvis som en følge av at striden med TV2 til slutt ble
bilagt. Det betyr for den enkelte leilighet i borettslaget at kostnaden, som betales som egen
kategori som del av felleskostnadene, fra 1. januar 2014 økes med kr 20. Styret vurderer
løpende mulige alternativ til Canal Digital, men foreløpig er det ingen som har et billigere
tilbud.
Fra 2014 kommer nye krav til kontroll/måling av radon-gass i boligblokker. Styret vil derfor
alt i høst forberede målinger hos oss.
Borettslaget er nå, etter forslag fra aktive beboere, igjen medlem av foreningen Tøyen Vel.
Vaktmester ber innstendig om at beboerne er forsiktige med vannsøl på balkongene sine.
Slukene på balkongen tar unna regnvann som kommer inn, men det blir oversvømmelser
på balkonger i etasjer under om man prøver å spyle balkonggulvet med bøtter av vann – slik
vaktmester av og til får klager på og unødig merarbeid. Balkonggulvet kan kun vaskes med
våt klut – ikke spyles !

5

TØYENLØFTET ER I GANG
Politikerne bak Tøyenløftet inviterer beboerne til dugnad. 30. september blir det nytt
folkemøte.
Det er gått tre måneder siden Tøyen ble lovet et områdeløft i bytte mot å flytte Munch-museet til
Bjørvika. Den videre oppfølgingen av avtalens 22 punkter har de fire gruppelederne i bystyret
Marianne Borgen (SV), Eirik Lae Solberg(H), Toril Berge og Erik Lunde (KrF) ansvaret for.
Tirsdag 27. august inviterte Marianne Borgen og Gamle Oslo SV beboerne på Tøyen til et møte
hvor de orienterte om prosessen og mottok innspill. Den første statusrapporten for hvordan
oppfølgingen går, er nå lagt ut på nettet. Videre statusrapporter vil legges ut hver måned. Slik
kan beboerne følge med på i hvilken grad de fagre løftene holdes. Rapporten kan leses på
loft-toyen.no, på nettsidene til Gamle Oslo SV, eller på Facebooksidene til Tøyenkampanjen.

Barna prioriteres
Elevene på Tøyen skole har allerede nå fra høsten av fått tilbud om gratis halvdagsplass på
aktivitetsskolen. Sammen med elevene på Vahl skole, har de fått et egne ID-kort, som gir
dem halv pris på Tøyenbadet. Videre er arbeidet med å gjøre Tøyen skole til en kultur- og
miljøskole med utvidet åpningstid i gang.
Oppstart for oppgraderingen av nye Tøyen Torg er satt til 2014. Eierforum, som består av
lokale gårdeiere og Oslo kommune, har allerede laget en plan for opprustningen for å gjøre
det til et mer attraktivt utemiljø og handelsted. Beboerne som deltok på møtet tirsdag 27.
august ga imidlertid uttrykk for at man også må se på om det er lokaler på Tøyen Torg som
kan gjøres tilgjengelig for ikke-kommersielle aktiviteter og foreningsliv, som for eksempel
fritidsklubb for barn og unge.
Avtalen om Tøyenløftet forplikter kommunen til å bidra med 25 millioner kroner per år over
fem år. Pengene skal administreres av Gamle Oslo bydel, og skal øremerkes nærmiljøtiltak.
Det forutsettes at innbyggerne og frivillige lag og organisasjoner deltar i beslutningsprosessene
om hvordan pengene skal brukes. Selve programmet starter først fra 1. januar, men det er
allerede overført 12,5 millioner i oppstartsmidler. Byrådsleder Stian Berger Røsland har sendt
brev til statsministeren om at staten må bidra med samme sum som kommunen iløpet av de
fem årene.

Frivillighetshuset
Møtet tirsdag 27. august ble holdt i Kolstadgata 1 (Gamle Utdanningsdirektoratet), som har
stått tomt i flere år. Nå er en rekke organisasjoner i sluttforhandlinger med gårdeier om å leie
3.-7. etasje. Dersom alt går i orden, blir det et spennende og ungt miljø som vil blåse liv i den
gamle bygningen.
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LNU – paraplyorganisasjon for 96 barne- og ungdomsorganisasjoner, Kreativ Norsk Data
Ungdom (KANDU), Frivillighet Norge og Wikipedia er blant leietakerne. De fleste er
organisasjoner som består av mange frivillige. Dermed vil det bli liv rundt Kolstadgata 1 også
etter vanlig kontortid. Det kan være positivt i et nærmiljø hvor lyssky virksomhet får lov til å
dominere på kveldstid. Representantene for de nye leietakerne la i sin presentasjon vekt på at
de ønsker å bidra til nærmiljøet blant annet ved å arrangere spillkvelder for barn og ungdom
og tilby «kontorhoteller» for foreninger og ad hoc-organisasjoner som trenger møterom eller
kontorplass. Mer informasjon finnes på nettstedet frivillighetshuset.no

Nytt samfunnshus
Tøyen velforening og Tøyeninitiativet har tatt til orde for at de to første etasjene i Kolstadgata
1 kan fungere som et samfunnshus for innbyggerne. Vi håper bydelen kommer i rask
dialog med gårdeier om en leieavtale. Vi ser for oss at etasjene kan fylles med blant annet
bibliotek med barneavdeling, kafé/kaffebar, livssynsnøytralt rom for samlinger og seremonier,
utleielokaler for selskaper - og «stikk-innom kontor» hvor man kan få råd og veiledning fra
bydelen. I kjelleren har det nylig startet opp en kampsportklubb og et treningssenter med
fysioterapitilbud.
To etasjer er for lite for å romme Tøyenbeboernes behov. Derfor håper vi at også kjelleren
på sikt kan brukes til bydelshus. Der ønsker vi blant annet et sykkel- og snekkerverksted.
Vi som bor i leiligheter med overfylte kjellerboder trenger et sted vi kan «mekke». Videre
trenger vi plass både til pensjonisttreff og aktivitetstilbud for barn og unge. Derfor håper vi
at Tøyenløftet også fører til at kommunen leier lokaler for nærmiljøaktiviteter for eksempel
rundt Tøyen Torg.

Ønsker flere innspill
Verken lokalpolitikerne, velforeningen eller Tøyeninitiativet kan ha full oversikt over hva
befolkningen ønsker. Derfor er det viktig med innspill. Allerede 30. september inviterer
bydelen igjen til et folkemøte. Sted er ikke bestemt ennå, men det vil bli hengt opp plakater i
nærmiljøet. Der er alle hjertelig velkomne. Tøyenløftet har bare såvidt begynt, og vi som bor
her må selv melde inn hva våre behov er.
Leder i Gamle Oslo SV Audun Herning oppfordrer folk til å ta kontakt med ham på
akherning@gmail.com
Du kan også holde deg oppdatert på loft-toyen.no
Åse Brandvold, Tøyeninitiativet
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SKOLESTART PÅ TØYEN SKOLE
Satsingen på Tøyen som område inkluderer også Tøyen
skole. Utdanningsetaten har skolen høyt oppe på
prioriteringslista. Assisterende rektor på Tøyen skole,
Trude Jahren, forteller full av entusiasme om alt som
skjer og planer som snart settes ut i livet.
Tøyen skole har mange nye lærere denne høsten,
og de følges tett opp via samtaler hver 14. dag for å
kvalitetssikre at læringen er god nok. Lærerne forventes
å holde seg faglig oppdatert og å vise engasjement.
Samtidig er det også fokus på at lærerne skal ha de
verktøyene de trenger for å oppnå dette. Ledelsen har
uttalte mål for å arbeide for et positivt arbeidsmiljø og
å gi nødvendig støtte. Hovedfokus er på grunnleggende
ferdigheter i lesing, skriving og regning.
Et viktig nytt konsept på Tøyen skole er at alle elever får gratis kjernetid i aktivitetsskolen
(tidligere skolefritidsordningen). Dette vil si fra skoleslutt til 1530, og koster familien normalt
10-12 000 kroner i året. Aktivitetsskolen har fokus på læringsstøttende aktiviteter, og følger
læreplaner og ukeplaner tett for å kunne bistå elevene med utfyllende undervisning samt
leksehjelp.
I løpet av det kommende skoleåret vil Tøyen skole bli tilrettelagt som kulturskole på
ettermiddagene, og skolens egne elever vil få fortrinnsrett. Videre har skolen et nært
samarbeid med universitetsmuseene (Botanisk hage, Teknisk Museum, Naturhustorisk
Museum, Vitensenteret) samt at elevene får halv pris på Tøyenbadet.
Trude Jahren forteller at konsultentselskapet Ernst & Young har revidert en rekke skoler
i Oslo basert på kvalitet i undervisning og det systematiske arbeidet de foretar seg, og
har kommet med tilbakemeldinger som den enkelte skolen følger opp. Dette er et flerårig
skoleutviklingsprosjekt som hjelper den enkelte skole med kompetanseheving og støtte der
det trengs. Målet er kvalitet i alle ledd av undervisningsopplegget.
Undertegnede opplever stor optimisme og entusiasme på Tøyen skole. Som rektor Geir Moen
bestemt sier, Tøyen skole er en helt vanlig norsk skole – i et internasjonalt miljø. Det er med
andre ord mange gode grunner til å sende våre små Enerhaugbeboere til Tøyen skole.
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GO’KVELD
Hver torsdag i oddetallsuker arrangerer
Kirkene i Gamle Oslo Go’kveld fra 16301900. Da møtes familier fra nærområdet til
middag, sang, lek og aktiviteter for de minste.
Arrangementet finner sted i Grønlands
Menighetshus, som ligger på nedsiden
av Grønlandsleiret omtrent i krysset ved
Borggata.

Vilde (4½ år) har vært med mange ganger.

Det er flere barnefamilier i Enerhaugen
borettslag som benytter oss av dette trivelige
nærmiljøtiltaket annenhver torsdag, men det
kan bli fler!
I tillegg trengs det flere frivillige. Åse
Brandvold, som kontaktet styret, vil særlig
oppfordre pensjonister i høyblokkene til å
bidra med matlaging og god stemning under
middagene våre. Her ønskes alle som har litt
tid til overs. Noen synes kanskje også det er
hyggelig med noen reservebarnebarn? Om du
ønsker å delta eller bidra, ta kontakt med Eivind
H. Spilling på 40045443 eller Eivind.Hildre.
Spilling@oslo.kirken.no. Eivind presiserer at
alle er velkommen og man ikke trenger å være
hverken barnefamilie eller pensjonist for å bli
med. Oppdatert informasjon finner man også
ved å søke etter Go’kveld på Facebook.

Ella (3 år) og Emilia (2 år) øvde på det musikalske
innslaget sitt.

Ellen (Snart 3 år) viser hvor gøy det kan være.
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TA GARTNERLØKKA TILBAKE!
Som mange har lagt merke til, så har Gartnerløkka, parken på nedsiden av E1 og E3 hatt
hyppige besøk av et tyngre rusmiljø i sommer. Dette er ikke ønskelig og engasjement har blitt
vekket hos både styret og flere beboere som har tatt kontakt med oss eller lagt ut meldinger
på Facebook.
Her er en rask oversikt over hva styret har foretatt seg så langt:
• Vært i kontakt med bydelens ansvarlige for Gartnerløkka, Berit Tønder Utvik, som er
ansvarlig for grønt og benker.
• Vært i kontakt med bydelens SaLTO-kontakt, Olga Siren Mørk. Hun var ikke klar over
sommerens utvikling og satte stor pris på informasjonen. Hun skulle ta dette videre med
sine kolleger og kontakter i politiet.
• Vært i kontakt med leder av Grønland beboerforening, som skulle hjelpe oss å fremme
saken til sine kontakter.
• Vi har snakket med kontakter i bydelsutvalget som skal ta opp problemstillingen der.
• Vært i kontakt med Karsten Fossum i politiet. Han er leder for ordensstyrken på
Grønland. Han lovte å forsøke å prioritere parken.
• Vi ble like etter kontaktet av Geir Tveit, leder for forebyggende avdeling på Grønland
politistasjon. Han anbefalte oss å få fjernet alle busker som skjermet for innsyn til
parken, og at de skulle ta hyppigere turer til området.
Når vi snakker med politiet er det én ting de understreker hver gang. Si fra! Hver melding de
får er viktig, og kommer det mange nok meldinger, betyr det at de kan prioritere ressurser
til området.
Styret har blitt flinkere til å ringe politiet på 02 800. Det ser ut til at politiet responderer ganske
raskt, så lenge de får mer enn én henvendelse. Det er derfor viktig at alle ringer 02 800 hver
gang de ser uønsket oppførsel i parken.
I tillegg vil vi oppfordre alle til å bruke parken som nevnt på side 2.
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HARD VINTER
OG NY ASFALT
Som en del sikkert allerede har lagt merke til, har
brannveien, altså veien på nedsiden av E7 og E5,
fått nytt asfaltdekke. Den gamle asfalten var full
av sprekker og hull, i stor grad som følge av vanlig
slitasje, men kanskje særlig fordi trerøtter sprenger
seg vei under asfalten slik at den etter hvert buler
oppover. Dette er et problem om vinteren, når
ujevnheter i veidekket gjør snøbrøytingen vanskelig.
Samtidig som brannveien fikk ny asfalt ble det også
tettet noen hull og lagt ny asfalt rundt kumlokket
bak E7.
Det å legge asfalt er en nokså kostbar affære, så vi
håper at dette vil holde i mange år fremover.
Mange vil også ha lagt merke til en del av skadene
som den harde vinteren forårsaket på våre busker og
trær. Særlig tydelig kan man se dette på søyleeikene
i krysset mellom Enerhauggata og Sørligata. Det
så lenge ut som om alle trærne hadde strøket med,
men flertallet av dem viste etter hvert tegn til liv.
Det er nok ingen av trærne som ser like fine ut i dag
som de gjorde før, men vi håper at en del av dem
vil komme seg med tiden. Noen ser det dessverre
ikke ut til å vær liv i, og vi kommer etter hvert til å
fjerne disse.
Heldigvis har vi en entusiastisk hagekomite, som
gjør en strålende innsats for å forskjønne våre felles
omgivelser!
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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

